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ÖVERINTENDENTENS FÖRORD 

Vi är många på ArkDes som delar en gemensam känsla av medvind och en stark tilltro till vår förmåga 

att bedriva en verksamhet som är mer angelägen än någonsin. Våra frågor och ämnesområden berör 

alla i olika omfattning och på olika sätt. Med de globala utmaningar som vi befinner oss mitt uppe i 

kring miljö, hållbar stadsutveckling, FNs klimatmål och Agenda 2030 är arkitekturens- och designens, 

och därvid även ArkDes, roll i de sammanhangen viktigare än någonsin. 

Vårt uppdrag sträcker sig bortom branschens speciella behov. Våra primära målgrupper är förutom 

barn och unga, en bredare allmänhet där ArkDes ska bidra till en ökad kunskap om våra ämnesområden 

och på så sätt också bidra till att öka medborgarnas delaktighet i frågor kring deras egna miljöer inom 

vilket de rör sig varje dag. Det är ingen liten uppgift, men vi kan konstatera att vi når ut till allt fler och 

att den uppåtgående trend som vi sett över tid håller i sig med ökande besökssiffror till såväl 

utställningar som andra publika aktiviteter. Att vi är en angelägenhet för allt fler syns också i sociala 

medier och traditionella medier. Besökarna är också nöjda med sitt besök vilket syns i 

publikundersökningar, men också genom att vi i början på året utsågs till ”årets klättrare” i 

undersökningen Stockholmarnas favoritmuseum. Av de 39 museer som var med i undersökningen 

hade ArkDes ökat sitt Nöjd Kund-index mest av alla. 

Efter år av utredningar kom också Regeringens klara besked under våren 2016 om att ArkDes ska finnas 

kvar, med ett förstärkt uppdrag. Regeringen klargjorde också att alla förslag om sammanslagning, 

nerläggning och splittring av verksamheten skrinlagts. Som ytterligare ett bevis på detta 

utannonserades den vakanta tjänsten som överintendent våren 2016. 

De publika framgångarna är ingen slump. Förutom att fri entrén infördes under våren har ArkDes haft 

en rad mycket framgångsrika utställningar och andra framgångsrika publika evenemang under året. 

Det är också under 2016 som ArkDes på allvar skapat förutsättningar för att bättre leva upp till det 

vidgade uppdraget att vara en mötesplats och att följa upp den förda politiken inom våra 

ämnesområden. Under året tog ArkDes som helhet tag i den angelägna frågan kring bostäder, både 

genom den egenproducerade utställningen Bo.Nu.Då och genom att bostadsfrågan utgjort tema för 

de mötesplatsaktiviteter som genomförts under året. 

Förutom nämnda Bo.Nu.Då har även andra utställningar varit stora publika framgångar. Tillsammans 

med Moderna museet lockade utställningen med den japanska konstnären Yayoi Kusama storpublik, 

liksom den traditionella Pepparkakshusutställningen. Därtill har vi haft en rad mindre utställningar som 

även de har varit framgångsrika. Utställningsverksamheten begränsar sig inte enbart till lokalerna på 

Skeppsholmen. Utställningen In Therapy – Nordic Countries Face to Face på arkitekturbiennalen i 

Venedig blev en storsatsning som lockade både publik och media till den Nordiska paviljongen. Därtill 

har ArkDes forskning synts genom utställningar, både i Stockholm och på andra platser i landet. 

Förvaltningen av våra samlingar kräver tid och resurser samtidigt som samlingarna växer genom nya 

donationer. Under året tog ArkDes emot Leonie Geisendorfs omfattande samling av ritningar och 

modeller, men även böcker, fotografier och handlingar. Att vårda och tillgängliggöra en så omfattande 

och central samling kommer att kräva stora resurser över tid. Digitaliseringen av ArkDes samlingar 

fortsätter och material ur samlingar syns i utställningar på många platser ute i världen. Prövotiden med 

utökade öppethållande i biblioteket har permanentats. Vi ser att allt fler studenter utnyttjar 

bibliotekets resurser, men även de läsplatser som finns i biblioteksrummet. 
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Ekonomiskt och administrativ har den positiva utvecklingen som vi kunnat se under de senaste åren 

fortsatt. Även under 2016 har vi ett överskott, administration och organisation har trimmats ytterligare 

liksom det fina samarbetet med Moderna museet kring gemensamma funktioner och innehåll. 

Nu ser vi framemot ett spännande 2017 med en ny överintendent och en fortsatt angelägen 

verksamhet! 

 

 

 

Jan Kimby 

Tf. överintendent 
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KVALITETSBEGREPPET 

Kvalitet är ett begrepp som både inbegriper mätbara och omätbara värden. Det handlar om hur många 
som besöker ArkDes, hur många som tar del av innehåll på plats eller digitalt, antal följare i sociala 
medier, och det mediala genomslaget. Det kan också handla om hur framgångsrik institutionen är när 
det gäller att beviljas externa forskningsmedel eller annan finansiering.  Men det handlar också om 
svårmätbara värden som interaktion med besökare, deras upplevelser, bemötande och 
kunskapsinhämtning samt ArkDes attraktivitet som samarbetspartner. 
 
ArkDes mäter kvalitet i relationen mellan uppsatta mål och vårt uppdrag såsom det är formulerat i 
instruktionen och regleringsbrev, och de faktiska resultaten. I kvalitetsarbetet ligger också frågor kring 
organisationen och dess effektivitet och ändamålsenlighet samt administrativa funktioner, men även 
att löpande utvärdera och följa upp olika aktiviteter, samarbeten m.m. i syfte att bli ännu bättre och 
nå högre kvalitet i genomförda aktiviteter. 
 
Under 2016 har vi fortsatt med arbetet från 2015 med att anpassa organisationen till våra uppdrag och 
resurser. Detta har närmast kommit till uttryck i att en ny arbetsordning fastställts, men även genom 
ett utvidgat samarbete med Moderna museet kring gemensamma funktioner och även innehåll.  
 
Som en del i kvalitetsarbetet genomfördes en kvalitativ besökarundersökning även år 2016. I den fick 

ArkDes mycket höga betyg av besökarna, både vad gäller besöket som helhet där 88 procent gav 

besöket ett betyg på 4 – 5 (2015:95), men även i relation till förväntningar inför besöket där 47 

procent ansåg att besöket var bättre än förväntat, medan 40 procent att besöket svarade upp mot 

förväntningarna. Under 2015 var motsvarande siffror 58 resp. 36).  

Statistik och mätmetoder 
Den statistik som redovisas i årsredovisningen för 2016 har sitt huvudsakliga fokus på olika 
former av besökssiffror, dels vad avser det totala antalet anläggningsbesök, dels antal 
personer som deltagit i olika slags program, visningar etc. inom ramen för ArkDes olika 
verksamhetsområden. Själva datainsamlingen, d.v.s. räkningen och registreringen av 
besökare sker primärt med hjälp av automatiska räknare – kameror som finns placerade i 
dörrar där besökarna passerar. En del uppgifter, t.ex. antal deltagare på visningar räknas 
manuellt av personalen. Statistiken bokförs regelbundet i besöksdatabasen Blå boken. I 
efterhand kan Blå boken användas för sammanställningar utifrån specifika kodningar 
beroende på vilka slags aktiviteter som avses. Som exempel kan nämnas antal visningar för 
högskolor och universitet, eller antal deltagare vid familjeaktiviteter. 

När det gäller besöksstatistik har ArkDes fram till 2014 enbart redovisat antal 
verksamhetsbesökare, dvs. besökare som tagit del av en utställning, ett program eller någon 
annan form av aktivitet. Detta förfaringssätt har skiljt sig från hur många andra museer över 
tid redovisat sina besökstal. Huvudregeln har nämligen istället varit att räkna 
anläggningsbesökare vilket då omfattat även personer som besökt ett museum för att t.ex. 
äta lunch eller köpa något i butiken. För att bli tydligare jämförbara med dessa andra 
institutioner och besöksmål redovisar ArkDes numera båda typerna av besökssiffror. 

Införandet av fri entré till merparten av våra utställningar fr.o.m. 2016 har medfört att vi av 
praktiska skäl ändrat vår metod för besöksräkning. Vår museibyggnad och anläggning har 
många ingångar och passager mellan utrymmen och delar där vi haft ett publikt utbud, vilket 
varit en utmaning vid besöksräkningen. De nya mätmetoderna har minskat graden av 
möjligheter till detaljering, t.ex. gällande möjligheten att på ett mer precist sett ange andel av 
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besökarna som är under 19 år. Vi har ingen exakt siffra för hur stor andel av vår publik under 
2016 som varit upp till 19 år. Vi vet dock att besöksfrekvensen hos gruppen unga varierar över 
året med en topp under december då vår populära pepparkashusutställning traditionellt 
lockar stora skaror barn.  

Ur ett kvalitetsperspektiv har således övergången till att mäta anläggningsbesök gjort det 
svårare för oss att med exakthet ange vissa besöksdata.  

Annan statistik i årsredovisningen hämtas ifrån externa källor. Som exempel kan nämnas 
besöksstatistik på DigitaltMuseum, eller mätningar av besök på hemsidor genom Googles 
Analytics. Ytterligare en mätmetod har tillämpats när det gäller olika tjänster riktade till 
forskare där exempelvis antal forskarförfrågningar samlas manuellt för att därefter 
sammanställas vid årets slut. 

Årets publiksiffror 

Även om ändringar av mätmetoder gör det svårt att med precision jämföra 2016 års 
besökssiffror med tidigare år, kan vi sluta oss till att publiktillströmning till ArkDes även i år 
varit rekordartad och följer en uppåtgående trend. Vi väljer att redovisa både 
verksamhetsbesök och anläggningsbesök för 2016 för att åskådliggöra utvecklingen. 

För 2016 har beräkningsmetoden för anläggningsbesök till anläggningen Moderna 
Museet/ArkDes på Skeppsholmen justerats i samarbete med Myndigheten för Kulturanalys. 
Förändringen innebär att både ArkDes och Moderna museet numera räknar besökare genom 
de två stora entréerna, men inte genom restaurang eller trädgård. Metoden avser därför 
besök till båda museerna, ett s.k. anläggningsbesök. Eftersom detta sätt att räkna skiljer sig så 
påtagligt från tidigare års tillvägagångssätt anser vi det poänglöst att ta med anläggningssiffror 
för 2015 och 2014 som jämförelse.  

  

  2016 2015 2014 

Anläggningsbesök 634 906 ---- ---- 

Verksamhetsbesök 416 889 194 147 132 807 

 

Regionalt utfall 
Av de skolprogram som ArkDes har genomfört under året har 69 procent (2015:49) varit för skolklasser 

utanför Stockholms kommun. En procent (2015:6) av skolklasserna kommer från andra län än 

Stockholms län.  

Att sprida kunskap om pedagogiska metoder för att stärka intresset och kunskapen om arkitektur och 

design bland andra professioner är en viktig uppgift. För att nå lärare runt om i Sverige har ArkDes 

erbjudit föreläsningar på det nationella resurscentret i teknik, CETIS:s regionala konferenser. 

ArkDes har även bistått andra institutioner med pedagogisk rådgivning som Falkenbergs museum i 

samband med deras utställning ”Balansakter”. 
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ArkDes har även deltagit i Migrationsverkets informationsdag ”Mötesplats för asylsökande, Södertälje” 

med syftet att sprida information om verksamheter tillgängliga för alla besökare. Dagen var riktad 

framförallt mot nyanlända. 

ArkDes forskning har synliggjorts på ett antal orter runt om i landet. Samlingsmaterial har också lånats 

ut och synts i utställningar i landet. 

ArkDes arrangerade också i mars en nationell nätverksträff i samarbete med Arkis (Sveriges arkitekters 

samarbetsgrupp Arkitektur i Skolan) som samlade 47 deltagare framförallt lärare och arkitekter från 

hela Sverige.  

Genom digitalisering av samlingar och tillgängliggörande digitalt når vi ut till hela landet, men även 

genom att samlingsmaterial syns i externa utställningssammanhang. Som exempel utställningen om 

Bernt Nyberg på Skissernas museum där det även gavs ut en publikation. 

Inom ram för ArkDes mötesplats har ett antal aktiviteter arrangerats i andra delar av landet (se nedan, 

avsnitt Mötesplats, program och samverkan) 

 

VERKSAMHET 

ArkDes har sedan 2013 en ny instruktion, Förordning (2013:71) med instruktion för Statens centrum 

för arkitektur och design. Denna samt regleringsbrevet för 2016 ligger till grund för verksamheten. 

Organisation 

Överintendenten är myndighetschef. Under 2015 genomfördes en större omorganisation där 

myndigheten är numera organiserad i tre enheter som var och en leds av en enhetschef. Denna 

organisationsförändring har ytterligare förädlats under 2016 och fastställts i en ny arbetsordning i juni 

2016.  

- Samlingar, bibliotek, forskning, mötesplats och program samt kommunikation 

- Publik verksamhet 

- Administration 

 

Organisatoriskt har året präglats av ett fortsatt samarbete med Moderna Museet vad avser 

gemensamma funktioner. Samarbetet kom även under 2016 att innefatta en gemensam 

utställningsproduktion med tillhörande program och pedagogisk verksamhet.  

  



Statens centrum för arkitektur och design – Årsredovisning 2016 

 

9 
 

 

SAMLINGAR, BIBLIOTEK OCH FORSKNING 

 

SFS 2013:71 Instruktion 

2 § Myndigheten ska särskilt… 

3. följa utvecklingen av arkitektur, form och design och verka för ökad kunskap grundad på forskning och 

samverkan med andra, exempelvis universitet och högskola, och 

4. Förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde 

3 § Myndigheten ska vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som 

har anförtrotts museet och hålla samlingarna tillgängliga för allmänheten. 

 

 

Allmänt 
ArkDes samlingar omfattar den svenska arkitekturen från 1800-talets andra hälft fram till idag. De 

består av ritningar, skisser, handlingar av skilda slag, fotografier, modeller och andra föremål. Till 

samlingarna hör även litteratur och tidskrifter som donerats till ArkDes och som ingått i arkitekternas 

verksamhet. 

Någon absolut siffra finns inte, men samlingarna utgörs uppskattningsvis av ca fyra miljoner ritningar, 

skisser och andra handlingar, ca 500 000 fotografier och runt 3 000 andra föremål. Biblioteksbeståndet 

består av ca 40 000 exemplar och utgörs av såväl donationer som inköpt litteratur.  

Merparten av samlingarna finns förvarade i specialanpassade magasin på Skeppsholmen. Av 

utrymmesskäl finns material också förvarat i externa magasin, bl.a. på Kungliga biblioteket. 

Samlingsmaterial nyttjas av forskare inom exempelvis bebyggelsehistoria och konstvetenskap, men 

även verksamma arkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter, byggandsantikvarier, historiker, 

byggherrar, fastighetsägare och studenter. Uppskattningsvis är en majoritet av nyttjarna verksamma 

arkitekter och byggnadsantikvarier som behöver ta del av originalmaterial i samband med 

renoveringar eller ombyggnationer. Under 2016 avsåg vi att genomföra en närmare studie av 

besökarna i syfte att klargöra ovanstående. Detta kommer istället att genomföras under 2017. 

Vård 
Löpande under året sker registervård, dvs. poster i föremålsdatabasen uppdateras, och eventuella fel 

rättats till. Under 2016 ordnades ett antal mindre samlingar och efterleveranser. Samlingarna innehöll 

ritningar, fotografier, handlingar och modeller från arkitekter som Paul Hedqvist, Carl Hörvik, Ragnar 

Uppman, Anders Roland, Bengt Lindroos och Kell Åström. Ordnandet har resulterat i över 6000 nya 

poster i föremålsdatabasen Primus.  

Vetenskaplig bearbetning av samlingarna 
Samlingarna bearbetas vetenskapligt av våra besökande forskare som på plats eller via digitala tjänster 

använder samlingarna i sin forskning. Det handlar både om svenska och internationella forskare. 

Tidigare fanns bättre förutsättningar att följa upp och ta del av forskarnas arbeten när all 

bildförmedling skedde på plats på ArkDes. Genom att samlingsmaterial i allt större omfattning blir 
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tillgängligt digitalt blir det svårare att följa upp hur materialet används, att ta del av 

forskningsresultaten och bidra till att sprida dem.   

En sökning i biblioteksdatabasen Libris ger vid handen att det under 2016 utkom åtminstone fem 

faktaböcker där samlingsmaterial från ArkDes använts. Bland annat Reconstructing the Stockholm 

Exhibition 1930 av bl.a. Claes Caldenby, Oomph: Kvinnorna som satte färg på Sverige av Julia Björnberg, 

Leken och allvaret: John och Ulla Kandell av Gunilla Lundahl samt två specialnummer av den 

välrenommerade arkitekturtidskriften a+u. Det mest omfattande publiceringen av material ur 

samlingarna gjordes genom de två specialnummer av den japanska arkitekturtidskriften a+u. Drygt 300 

bilder ur samlingarna levererades till tidskriften. Under 2017 kommer även ett specialnummer om 

Bernt Nyberg att ges ut av a+u. Nybergs samling finns på ArkDes.  

Under 2017 kommer uppföljningen av hur material används vetenskapligt och i publikationer. I 

samband med bildbeställningar kommer personalen att notera på vilket sätt bilderna ska användas för 

att skapa bättre förutsättningar för uppföljning och redovisning.  

 

 

                                     Omslaget a+u; specialutgåvan om Sigurd Lewerentz 
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Nyförvärv 
Nyförvärven under 2016 har begränsats pga. platsbrist i ArkDes magasin, även om förvärvsstoppet från 

2014 luckrats upp något tack vare åtgärder som delvis frigjort magasinsutrymme. Under 2016 

genomförde ArkDes 9 förvärv. Under året togs även emot arkitekten Leonie Geisendorfs omfattande 

samling som donerades redan 1996 och 2005 men som levererades först efter hennes död våren 2016. 

(2015:7, 2014: 3, 2013: 12).  

 

Tillgängliggörande 

Tillgängliggörande av digitala resurser  
ArkDes samlingar tillgängliggörs i olika form som digitala resurser via ArkDes hemsida, 

kulturarvsportalen DigitaltMuseum samt vidare ut i en europeisk kontext på Europeana. Det som 

tillgängliggörs är inte enbart högupplöst bild utan även data i forma av kataloginformation och dataset 

vilka fungerar som auktoriteter för historieskrivande och kunskapsuppbyggnad även utanför ArkDes 

verksamhet via webbplatsen KulturNav. Genom KulturNav kan ArkDes publicera data som länkad 

öppen data (LOD) för att: 

 Bygga upp och länka ihop information 

 Förbättra, administrera och förvalta information 

 Publicera och distribuera information 

 

För att synliggöra och kommunicera ArkDes information i KulturNav deltog och bidrog ArkDes med 

data i hackathonet Hack4Heritage. Hack4Heritage var ett av fyra nationella event och hack (ett finskt, 

ett danskt, ett svenskt och ett norskt) som hölls under 2016 genom ett nordiskt samarbete kring öppna 

kulturarvsdata, med stöd av Nordic Innovation. 

Digitalisering av samlingarna 
Digitaliseringen av material ur samlingar sker framförallt inom ramarna för mer strategiska projekt 
samt löpande genom interna och externa beställningar av högupplösta digitala bilder. Inom den 
strategiska digitaliseringen fortsätter konverteringen av fotografen Sune Sundahls samling av ca 
195 000 negativ till bildfiler, fokus inom projektet ligger på de ca 50 000 glasplåtar som ingår i 
samlingen. 4464 digitala filer skapades av Stiftelsen föremålsvård i Kiruna inom ramen för detta 
projekt. Av glasplåtarna har hittills 19 934 digitaliserats varav 11 733 vid utgången av 2016 finns 
tillgängliga via DigitaltMuseum.  
 
Sammanlagt finns 187 897 (2015: 187 603) objekt ur ArkDes samlingar tillgängliga via DigitaltMuseum 

varav 29 571 (2015: 29 163) är nedladdningsbara med bild.  

ArkDes har under 2016 börjat arbeta vidare kring frågor gällande digitalisering och digitala resurser i 

allmänhet. ArkDes digitala plan Dnr: AM 2015-228 som beslutades vid utgången av 2015 har under 

2016 lett till en vidgning av dialogen runt områdena styra, producera, använda och bevara digitala 

resurser. Den förhållandevis stora mängden digitala filer som producerats under de senaste åren i 

kombination med ett allt mer aktivt förhållningssätt i relation till öppna data har resulterat i att ArkDes 

arbetat med framför allt kvalitet- och utvecklingsarbete i kombination med kompetenshöjning runt 

frågorna. Det vidare publicerandet och tillgängliggörandet har därmed stått tillbaka. Det skall 

understrykas att det är mängden sammankopplade resurser som inte fortsatt öka, dvs. bildfil parad 
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med kataloginformation i en sökning. Den totala andelen bildfiler som är möjliga att förmedla har 

fortsatt öka, se digitalisering av Sundahls samling. 

Besökstalet på DigitaltMuseum under 2016 var 965 600 och ska jämföras med 640 949 år 2015 

respektive 680 201 under 2014, vilket är en ökning med 51 %.  

Förmedlingen av digitala bildfiler via DigitaltMuseum uppgick under 2016 till 6039 (2015: 8954), därtill 

kommer 854 (2015: 1270) förmedlade bilder via ArkDes Forskarservice.  

Forskarservice  
Förutom tillgängliggörande via digitala kanaler är det fritt för våra användare att besöka oss på 

Skeppsholmen i Stockholm och beställa fram material ur våra samlingar, men även via telefon eller 

mail ställa specifika frågor som vi försöker ge svar på. 

Antal besökande forskare har under en följd av år minskat (2013: 342, 2014: 308, 2015: 289) och var 

under 2016 248 personer. Även antalet forskarfrågor via mail eller telefon uppvisar en minskande 

trend 2016:500 (2013: 823, 2014: 678, 2015: 589). Detta kan ha en koppling till en allt mer omfattande 

digital närvaro.  

Utställningar/utlån 

Samlingarna tillgängliggörs på många olika sätt; digitalt, via publikationer, genom utlåning, 

bildförmedling, visningar, i utställningar nationellt och internationellt och i sociala medier, samt genom 

att samlingar ordnas och registreras m.m. 

ArkDes utställning Bo.Nu.Då innehöll flera modeller och ritningar från samlingarna. Utöver detta 

digitaliserades över 200 fotografier, ritningar och skrifter för utställningen. I jubileumsutställningen 

Ralph Erskine and the invention of Clare Hall på Cambridge i Storbritannien visades ett stort antal 

reproduktioner av ritningar ur Ralph Erskines samling. Utställningen Design Solution - Swedish Design 

for 170 years på Blue Dragon Art Company i Taipei i Taiwan visade fotografier av 

Stockholmsutställningen från ArkDes samlingar. På Millesgården fanns reproduktioner från ArkDes 

Josef Frank samling med i utställningen Josef Frank – De okända akvarellerna. Material ur samlingarna 

har även lånats ut till CCA, Canadian Centre for Architecture, i Montreal till utställningen It’s all 

happening too fast. 

Samlingarna synliggörs också löpande i sociala medier och på ArkDes hemsida i form av notiser, 

porträtt och blogginlägg, ofta relaterade till aktuella händelser.  

Visningar av samlingarna och biblioteket 
Genom visningar av samlingarna och biblioteket kan vi på plats ta emot stora och små grupper av 

intressenter. Det kan vara allt från medlemmar i ArkDes vänförening till studenter från universitet och 

högskolor. Under 2016 genomfördes 11 visningar (2015:17, 2014: 12, 2013: 5) med totalt 177 

deltagare (2015:537, 2014: 279, 2013: 62), av dessa visningar var 5 för universitet och högskolor med 

totalt 71 deltagare.  

Biblioteksverksamheten 
ArkDes bibliotek kombinerar specialbibliotekets kunskap med folkbibliotekets tillgänglighet. I 

beståndet finns dels boksamlingar som tillhört framstående arkitekter – som ur ett 

forskningsperspektiv är en viktig ingång till arkitekternas arbete – dels inköpt litteratur och tidskrifter 

om arkitektur och i viss mån design. Böckerna är sökbara för låntagare över hela landet via 

biblioteksdatabaserna, och fjärrlån tillgängliggör boklån i hela landet. Biblioteksverksamheten är en 

integrerad del av ArkDes förmedling av kunskap i arkitektur och design. 
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Pedagogiska framsteg 
Det pedagogiska arbetet som biblioteket initierade under 2015 har under året fördjupats, till exempel 

genom utveckling av ett pedagogikseminarium hållet under Biblioteksdagarna i Västerås, där både 

specialbibliotek och högskolebibliotek deltog. Kontakter togs med Stockholms universitetsbibliotek 

och Kungl. Tekniska högskolans bibliotek för att ytterligare utveckla ett samarbete kring pedagogik 

riktat mot universitetsstudenter.  

Förstärkt teknisk infrastruktur 
Under 2016 har biblioteket bytt bibliotekssystem. Efter en utredning valde ArkDes Open Source-

lösningen Koha. Ekonomiska fördelar med ett sådant skifte, men också ökade möjligheter att ingå i ett 

större internationellt bibliotekssammanhang bidrog till beslutet. Systemskiftet har väckt stort intresse 

i bibliotekssverige, vilket gjort att vi utökat vårt kontaktnät och också kunnat fungera som 

kunskapsresurs för andra bibliotek. I förlängningen har vi konstaterat ökade möjligheter med att bygga 

nätverk och gemensamma gränssnitt tillsammans med andra biblioteksinstitutioner. En praktisk 

konsekvens av detta var att vi genomförde en studieresa till Rom för att träffa andra arkitektur- och 

designbibliotek, med syftet att lära oss mer om ett relaterat Open Source-system för 

bibliotekssamarbete kring ett gemensamt användargränssnitt. Syftet har varit att lära oss mer om hur 

vi kan erbjuda våra användare en mer sammanhållen och lättillgänglig sökingång till våra och andra 

biblioteks samlingsresurser.    

Fri entré 
ArkDes har det enda arkitekturbiblioteket utanför universiteten och högskolorna som vänder sig till 

alla. De största besökargrupperna är studenter och intresserad allmänhet. Under 2016 genomfördes 

fri entréreformen för statliga museer, något som för biblioteks räkning inneburit en ökad cirkulation i 

lokalerna och ett initialt topprekord för besök under februari 2016. Även om vi har haft ett rekordår 

vad gäller biblioteksbesök, så når vi under 2016 endast 0,5% av ArkDes anläggningsbesökare.  

Många stannar för att läsa och studera innan de lånar med sig böcker hem. Söndagar kännetecknas, i 

likhet med vardagarna, av mycket bläddrande och längre besök. Vi ser ett ökat intresse för studier på 

plats och antalet aktiva låntagare och utlån har ökat. Under 2016 fick biblioteket också pris av 

Campusbokhandeln som en av Stockholms bästa studieplatser. 

Under 2016 har vi arbetat mycket med tillgänglighet. Ett större omflyttningsarbete i biblioteket har 

gjorts, med syfte att samlingen skall bli lättare att hitta i. Ett omfattande omklassifikationsarbete har 

också påbörjats, där biblioteket valt att gå över till den internationella standarden Dewey Decimal 

Classification System, för framtidssäkring och internationell anpassning. I det öppna biblioteket har vi 

arbetat mycket med att framhäva det aktuella materialet och göra det lättare att hitta i hyllorna, till 

exempel genom utvändiga etiketter på varje volym. Det äldre, mer forskningsinriktade materialet har 

å sin sida fått en mer långsiktig förvaringslösning, där vi satt bevarandet i centrum.  

Biblioteket i siffror 

Eftersom ArkDes under året bytt bibliotekssystem redovisas siffrorna i två intervaller, ett före och ett 

efter skiftet. 

- Antalet aktiva låntagare under perioden 2016-01-01 t.o.m. 2016-10-12 var 381 och under 

perioden 2016-10-13 t.o.m. 2016-12-31 154. Vi uppskattar att det totala antalet aktiva 

låntagare under 2016 varit 544 (Motsvarande siffror för 2015: 388, 2014: 258).  

 



Statens centrum för arkitektur och design – Årsredovisning 2016 

 

14 
 

- Antal utlånade böcker under perioden 2016-01-01 t.o.m. 2016-10-12 var 2376 och under 

perioden 2016-10-13 t.o.m. 2016-12-31 var 1462. Totalt blir det 3838 (2015: 2807, 2014: 

2365).  

- Antalet nya böcker har ökat till 618 (2015: 466, 2014: 365).  

 

Biblioteket lämnar årligen underlag till den offentliga biblioteksstatistiken (KB). 

 

Forskning 
ArkDes uppdrag som kunskapscentrum för arkitektur, form och designområdet innebär bland annat 

att vara en mötesplats, initiera debatt om aktuella samhällsbyggnadsfrågor och samverka med andra 

aktörer om utformning av offentliga miljöer. För forskningen har det inneburit att det historiska 

uppdraget att ”bevara och tillgängliggöra samlingarna” kompletterats med en tydlig samtida 

arkitektur- och stadsrumstematik. Med början 2011 har en levande och kreativ forskningsmiljö byggts 

upp av forskare från olika discipliner som bidrar till ArkDes uppdrag som mötesplats, arbetet med social 

hållbarhet, samtida demokratifrågor (medborgardialog) och nya ingångar till samlingarna (ex. genus). 

Forskningsmiljöns goda förutsättningar bygger på närheten till ArkDes samlingar som bidrar till 

förståelse och fördjupning om samtidens frågeställningar, medvetet arbete med genusperspektiv, 

kontakter med publik i offentliga program och utställningar, ett stort nationellt och internationellt 

nätverk, forskningsanslag från de stora forskningsråden (VR, Formas, Kulturrådet, Vinnova), samt en 

samlad lokalisering i Annexet invid museet. Med praktikbaserade konstnärliga forskningsmetoder, 

tvärdisciplinära perspektiv och olika teoretiska angreppssätt bidrar forskningen med ett kritiskt 

prövande i skärningspunkter mellan arkitektur, konst, design, landskap och det offentliga rummet. 

Museiforskning ses oftast som ett komplement till den forskning som bedrivs på universiteten, men 

forskningen på ArkDes visar på tydliga fördelar i att forska på ett museum/centrum både när det gäller 

att nå ut med forskningen till en publik, presentera aktuella frågeställningar i praktiskt rumsliga 

experiment och därmed bidra till att fördjupa museiuppdraget. 

ArkDes forskare medverkar flitigt i forskningsseminarier, organiserar egna seminarier och workshops 

samt deltar i eller arrangerar utställningar som tar sin avstamp i deras forskning. Aktiviteterna syns 

både i Sverige och utomlands. Som exempel kan nämnas forskningspresentationer och seminarier i 

Finland, Irland, USA och Norge.  

Forskningen syns, även i utställningssammanhang. I 2016 års utställning Bo.Nu.Då medverkade två 

forskningsprojekt i utställningsrummet genom ljudinstallationen ”Den osynliga staden” och 

”Drömmarnas teater” där besökarna själva kunde skapa egna rum och scenografier. Utställningar kring 

forskningen har också arrangerats i Norrtälje, Stockholm, Borås och Norrköping.  

Forskningen, och forskarna, har även involverats i ArkDes mötesplats samt i andra publika 

arrangemang. 

Under året har ett nytt forskningsprojekt tillkommit Vem äger rummet? Projektet går ut på att under 

en följd av år följa Statens konstråds projekt Äga rum: Konst händer, och utifrån forskningen utvärdera 

och följa upp resultatet av Konstrådets projekt.  
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PUBLIK VERKSAMHET 

SFS 2013: 71 Instruktion 

1 § Statens centrum för arkitektur och design ska stärka kunskapen om och främja intresset för arkitekturens, 

formens och designens värden och betydelse för individen och för samhällsutvecklingen.  

Myndigheten ska vara en nationell mötesplats för aktörer inom sitt område. Myndigheten ska driva och stödja 

utställningsverksamhet och annan pedagogisk och debatterande verksamhet för att stärka arkitekturens, 

formens och designens ställning i samhället. 

2 § Myndigheten ska särskilt 

4. förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2014:184). 

 

Regleringsbrevet 2016 

Publik och tillgänglighet 

Statens centrum för arkitektur och design ska redovisa 

 den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga 

publiken, 

 de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, 

 åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och 

 effekterna av införandet av fri entré avseende förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till 

tidigare år. 

 

 

Den Publika enheten ansvarar för permanenta och tillfälliga utställningar, pedagogik för såväl barn som 

vuxna och det publika bemötandet. 

Målsättningen är att ArkDes ska vara en angelägenhet för alla intresserade av arkitektur, form och 

design samt att väcka intresse hos ännu ej initierade. Vi vill ge våra besökare möjlighet att möta 

aktuella frågeställningar, utforska nyanser, ta del av fördjupningar eller problematiseringar. Det är 

viktiga aspekter för att uppfylla ArkDes uppdrag att stärka kunskapen om arkitektur, design och hållbar 

samhällsutveckling. I förlängningen är målet att besökaren/medborgaren får verktyg att själv bilda sig 

en uppfattning, ta ställning i olika frågor och på så sätt kunna ta del i de demokratiska processer som 

påverkar vår vardagsmiljö. Utställningarna ska vara lustfyllda, tankeväckande, engagerande och 

kunskapsförmedlande. Utställningsprogrammet över året ska erbjuda en variation som tilltalar många 

och vara tillgängligt för olika målgrupper. 

Arbetet bedrivs enligt projektmodellen vilket innebär att medarbetare från olika verksamhetsområden 

engageras och bidrar med sina specifika kompetenser.  

När det gäller utställningstexter finns de alltid tillgängliga både på svenska och engelska. Tidvis 

erbjuder vi också andra språk i samband med visningar. För besökare till de stora utställningarna finns 

också texterna tillgängliga i stor stil. 
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Årets publiksiffror 
Som nämnts ovan medför förändringar av mätmetoder det svårt att med exakthet jämföra 
2016 års besökssiffror med tidigare år. Men vi upplever ändå att publiktillströmning till ArkDes 
även i år följt en uppåtgående trend. Införandet av fri entré, flera framgångsrika utställningar, 
flera evenemang i trädgården och andra publika aktiviteter har sammantaget bidragit till att 
den positiva utvecklingen står sig från tidigare år. 

 

  2016 2015 2014 

Anläggningsbesök 634 906 ---- ---- 

Verksamhetsbesök 416 889 194 147 132 807 

 

Effekterna av fri entré 
Fri entréreformen har inneburit ett ökat antal besökare. Trots ej helt säkerställda mätmetoder visar de 

på en tendens med fler besök. Hur dessa besök ser ut mer i detalj kräver mer undersökningar för att 

uttala sig om dem. 

Nya besökare 
För att möta upp fler besökare ur olika målgrupper med intresse för arkitektur och design har ArkDes 

ordnat ett större antal allmänna gratisvisningar under året. På så sätt tillgängliggör vi kunskap, och ger 

större möjligheter till dialog med besökarna. 

Vårterminen provades ett nytt koncept med Lunchkvart då en kort introduktion till ett föremål, en 

utställning, en verksamhet hölls för hugade intressenter en gång i veckan. För att få ett bra utfall krävs 

dock större marknadsföringsåtgärder och längre inarbetningssträcka. 

Bland aktiviteterna riktade till familjer har antalet visningar dubblerats under skolloven för att kunna 

ta emot fler intresserade deltagare. 

Även till de tillfälliga utställningarna, speciellt Bo.Nu.Då har ett generöst visningsprogram erbjudits 

utan extra kostnader. 

Under utställningen Yayoi Kusama – I oändligheten har ett nytt pedagogiskt koncept med öppen studio 

provats i StudioArkDes med kreativt byggande riktad till familjer. 
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Utställningar 2016 
Arkitektur i Sverige 

ArkDes permanenta utställning Arkitektur i Sverige – funktion, konstruktion och estetik ger en översikt 

av svensk byggnadskonst under 1000 år. Utställningen är också grundpelaren i ArkDes pedagogiska 

program. Den möjliggör läsningar och lektioner av många olika slag. som: Teknik och material, 

Stadsplanering, Färg och form m fl. Här ryms en utställning i utställningen berättat med föremål ur 

samlingarna, idag med temat inredning. 

Samarbetet med iTunes University som initierades under 2015 gör ArkDes pedagogiska material 

tillgängligt via nätet. Under året har materialet utökats bland annat med ljudfiler som berättar om olika 

tidsperioder inom arkitektur och stadsbyggande. Det är möjligt att ta del av både på svenska och 

engelska. 

Olafur Eliasson - Verklighetsmaskiner 

3 oktober 2015 – 17 januari 2016 

Utställningen var ett samarbete mellan Moderna Museet och ArkDes och visades i bägge 

institutionernas salar. Olafur Eliasson är en av samtidens mest uppmärksammade konstnärer. Han 

arbetar i skulptur, måleri, fotografi, film och installationer, men också med arkitekturprojekt och 

platsspecifika verk i det offentliga rummet. Utställningen var mycket populär, den upplevdes 

lättillgänglig och lustfylld och lockade en stor publik. 

Utställningen gav möjligheter att pröva nya och utökade samarbetsformer med Moderna museet 

inom olika verksamhetsområden och olika professioner.  

Årets Designer: Note design studio 

Designer of the year: Note design studio 

10 februari – 28 februari 

Utställningen öppnade under Stockholm Design Week och var resultatet av ett samarbete mellan 

ArkDes och Residence Magazine. Note Design Studio fick utmärkelsen Årets designer i Residence Stora 

Formpris 2015 och utställningen presenterade den unga, studions arbeten. De arbetar kollektivt i ett 

brett, kreativt spänningsfält som sträcker sig från art direction till inredningsarkitektur och har redan 

en imponerande erfarenhet av internationella samarbeten. Utställningen curerades och gestaltades 

av Lotta Agaton, stylist och creative director för tidningen. I ett antal tablåer, uppbyggda miljöer, 

tolkades Note Design Studios breda produktion och verksamhet. En röd tråd var också bildens 

betydelser för att kommunicera design och arkitektur samt de estetiska värden och roller som design 

kan bidra till i en hemmiljö. 

 

Ung Svensk Form 

19 februari – 27 mars 

ArkDes har under flera år haft ett givande samarbete med Svensk Form och det fortsatte 2016 i och 

med visningen av den jurybedömda utställningen Ung Svensk Form. Denna utställning visar det bästa 

och mest spännande av ung svensk design idag. Bland 400 bidrag valdes 20 ut till presentationen som 

har till syfte att öka och bredda kunskapen om ung och nyskapande svensk formgivning. Svensk Form 

driver projektet med syftet att stimulera svensk designutveckling - nyckelorden är skapa och undersök 

fritt, utan krav på anpassning till marknaden. Årets upplaga visade på bredd vad gäller 

hantverksskicklighet och materialkänsla, men också ett socialt engagemang och hög medvetenhet 

kring omvärlden och miljön. 
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Väntan 

7 april – 8 maj 

Utställningen Väntan, var en egen produktion som visade pedagogiska processer och metoder för att 

arbeta med barn och unga i svåra situationer – på barnhem, som flykting och under asylväntan.  

Utställningen byggde på tre projekt som ArkDes genomfört mellan 2011 och 2016 tillsammans med 

initiativtagaren Lava -Dansproduktion: Home i Moldavien, Ukraina och Vitryssland, Waiting in the 

Margins i Georgien och det tredje avslutande Väntan. Målet var att ge barn och ungdomar tillfälle och 

instrument att reflektera över sin situation och vad det innebär med hem och att vänta. Genom olika 

dans- och arkitekturpedagogiska övningar fick deltagarna leka, dansa, bygga, konstruera, rita, måla, 

tala och låta. I de två första projekten, Home och Waiting in the Margins, skapade och framförde de 

unga även föreställningar som turnerade i sina respektive länder. Projekten visades i film och foto samt 

med skapat material.  

Det sista projektet Väntan genomfördes under 2016 i Stockholmsområdet med stöd från Stockholms 

Läns Landsting. Varje skola, Annerstaskolan i Huddinge, Ängskolan i Sundbyberg och Valstaskolan i 

Sigtuna, har medverkat med elever i introduktionsklasser för nyanlända i sex olika workshoptillfällen. 

De flesta av eleverna var i väntan på asyl.  

 

Bo.Nu.Då: Bostadsfrågor och svar under 99 år 

16 april – 15 januari 

Med bakgrund i en av samtidens mest brännande frågor; bostadsbristen gjordes denna 

egenproducerade utställning bland annat med syftet att berätta att bostadskriser inte är något nytt. 

Vi har haft bostadsbrist i långa perioder under förra seklet och tacklat problematiken på olika sätt. 

Utställningen tog ett helhetsgrepp och berättade om olika problem och lösningar som framförts från 

1917 till idag. Den blickade också framåt och presenterade de allra senaste försöken att hitta lösningar 

i vår samtid. Några frågor som ställdes var: Vad gjorde politikerna 1931 när Sverige hade Europas 

sämsta bostadsstandard? Hur gick debatten förr – och vilka var argumentet? Vem bestämde då och 

vem bestämmer idag? 

I den tematiskt arrangerade utställningen visades exempel på arkitektoniska och designmässiga svar 

på bostadskriser genom tiderna, vilka många hämtades från material ur ArkDes rika samlingar. Bland 

annat den svenska uppfinningen stjärnhus, först uppförda i Gröndal 1946, däckshuset i Kallebäck 

med villor staplade på parkeringsdäck 1960, tillfälliga nödbostäder i Stockholm 1917, ritade av vår 

internationellt mest kände arkitekt, Gunnar Asplund. Utställningen har dragit en stor, intresserad 

publik. Många skolor från gymnasium till högskola har besökt den och använt sig av den i sin egen 

undervisning. Den har varit populär hos den äldre publiken och ovanligt många inbokade 

vuxenvisningar har genomförts. 

 

Arkitekturbiennalen i Venedig – In Therapy 

28 maj – 27 november 

Arkitekturbiennalen i Venedig är den viktigaste internationella arenan för arkitektur. Det nordiska 

bidraget produceras gemensamt av MFA Finland, Nasjonalmuseet – Arkitektur, Norge och ArkDes, 

Sverige. Huvudansvaret skiftar mellan institutionerna och 2016 var ArkDes ansvariga. Arrangemanget 

samlade många besökare som besteg pyramiden i den Nordiska paviljongen ritad av 



Statens centrum för arkitektur och design – Årsredovisning 2016 

 

19 
 

utställningsarkitekterna Marge. De upplevde nya perspektiv och tog del av de 251 olika projekt, gjorda 

av mer än 130 skandinaviska arkitektkontor, som presenterades, och fördjupade sig i curatorerna 

David Basultos och James Taylor-Fosters infallsvinkel på huvudkommissarien Alejandro Aravenas tema 

”Reporting from the Front”.   

Det gick också att följa mer kring de presenterade projekten och utställningens innehåll på 

kampanjsiten Intherapy.arkdes.se. 

När biennalen stängde i slutet av november stod det klart att årets biennal besökts av 260 000 personer 

varav de flesta också besökt den Nordiska paviljongen. Det var en ökning med 14 procent jämfört med 

förra omgången. Hela 47 procent av besökarna var under 26 år.  

Under öppningsdagarna fylldes den nordiska paviljongen av samtal med olika fördjupande teman och 

med deltagare från Norden och övriga världen. Också senare under året har paviljongen fungerat som 

mötesplats och arena för internationella och transnordiska samtal bland annat under rubriken 

Encounters in Optimism i samarbete men den belgiska paviljongen. 

Årets nordiska utställning kommer att leva vidare som en del i projektet Google Arts and Culture som 

biennalen samarbetar med och där man kan besöka utställningen digitalt. 

 

Yayoi Kusama – I oändligheten 

11 juni – 11 september 

Utställningen som visades under sommaren var ett samarbete mellan Moderna Museet och ArkDes 

och visades i bägge institutionernas salar. 

Yayoi Kusamas är Japans mest kända samtidskonstnär. Hennes säregna konstnärskap har fascinerat 

publiken i mer än sex årtionden. Denna retrospektiva utställning innehöll verk från ungdomens tidiga 

naturstudier till rumsliga installationer från de senaste åren där tid och rum upphävs. I sitt arbete rör 

hon sig tveklöst mellan måleri och skulptur, mellan konst och design och mellan öst och väst.  

Detta var också den första utställningen som uppmärksammade Kusamas stora intresse för mode och 

design. Här visades verk från 1960-talet från de performances som genomfördes med 

specialdesignade kläder för olika tillfällen. Vid tiden användes Kusamas ateljé som showroom och 

catwalk. Utställningen visade också accessoarer och dräkter från senare år bland annat hennes 

uppmärksammade samarbeten med modeskaparen Marc Jacobs hos Louis Vuitton. 

 

Design S 

11 oktober – 27 november 

Utställningen Design S genomfördes i samarbete med Svensk Form. Det är Sveriges nationella 

designutmärkelse som delas ut vartannat år av föreningen. I utställningen visades de 42 bidrag som 

varit nominerade till utmärkelsen, samlade i följande kategorier: Möbler, inredning & textil, 

produkter & accessoarer, arkitektur, industridesign, tjänstedesign, digitala produkter och tjänster, 

grafisk design, konsthantverk & hantverk, mode, hållbart samhälle, aluminium, Svenska Fönster-

priset. Vid en prisceremoni på Design S dagen den 24 november hyllades pristagarna. En nyhet för i 

år var också att alla som besökte utställningen kunde rösta på sin favorit och hjälpa till att utse 

”Folkets val”. 
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Pepparkakshus 2016: Hem-ligheter 

1 december – 8 januari 

ArkDes klassiska tävling och utställning pepparkakshus samlade i år rekordmånga bidrag. Denna sant 

interaktiva utställning där alla kan vara med hade också en nyhet vad gäller valet av tema. Även inför 

detta bjöds alla in att skicka in sina förslag. Friheten att tolka temat var som vanligt fri och 

obegränsad. Utställningen samlar en stor och entusiastisk publik dominerad av yngre medborgare 

och familjer. 

Särskilda visningar av utställningar 
I samband med alla tillfälliga utställningar utarbetas manus för visningar som riktar sig till en vuxen 

publik och kortare visningar kombinerade med verkstadsbesök för familjer. 

 

 

               Kulturfestivalen, sommaren 2016. Foto: Matti Östling, ArkDes 

 

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för ArkDes 
I överensstämmelse med regeringens prioriteringar är barn och unga en central och självklar målgrupp 

i ArkDes verksamhet. Barn och ungas perspektiv integreras inom flertalet verksamhetsområden, från 

utställningar, familje- och skolprogram till biblioteksverksamhet. Det målmedvetna arbetet med 

riktning mot dessa målgrupper har gett tydliga resultat sett över tid. 

Genom införande av fri entré där besöksräkningen sker genom läsare går det idag inte att såsom 

tidigare få fram tillförlitliga siffror som är jämförbara över tid. En kvalitativ undersökning genomfördes 
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dock under 2016 som gav vid handen att 38 % av museets besökare är 15-29 år, 29 % 30-45 år, 17 % 

46-64 år och 15 % äldre än 64 år. Denna form av kvalitativa undersökningar kommer att genomföras 

löpande vilket ger ett förbättrat underlag med jämförbara tal över tid.  

Rum för barn  
Under 2017 färdigställs ett nytt rum för barn. Avsikten var att det skulle stå färdigt under 2016, men 

konceptet har förändrats något varför själva genomförandet sker under 2017. Utgångspunkten är att 

rummet löpande kommer att utvecklas med element tagna ur avslutade utställningar och på så sätt 

berätta om återbruk och återvinning av resurser, tillsammans med en grundstruktur som samspelar 

utställningsrummet intill. 

Visningar och familjeverksamhet 
Familjeverksamhet på söndagarna är ett stående inslag. I den kombineras visning med 

verkstadsarbete. Unikt för ArkDes är att vi arbetar med byggövningar av olika slag. Detta är ibland 

kopplat till tillfälliga utställningar, andra gånger kopplat till andra framtagna övningar. Bland det mer 

populära är att ”Bygga högt” – höga torn i fackverkskonstruktion. 

Öppna visningar  

Under 2016 har antalet öppna visningar ökat med mer än 140%. Bidragande orsaker till den kraftiga 

ökningen är tre framgångsrika utställningar, dels Olafur Eliasson-utställningen från 2015 som även 

pågick i januari 2016, dels den mycket framgångsrika utställningen i samarbete med Moderna 

museet med den japanska konstnären Yayoi Kusama, dels ArkDes egenproducerade utställning 

Bo.Nu.Då där det erbjöds två visningar per vecka. Vid tre tillfällen under året hölls även Erskines 

”Låda” på Ekerö öppet för visningar, vilket blev en stor succé med 200 deltagare/tillfälle. 

- Antal öppna visningar år 2016:132 (2015:93, 2014:24, 2013:73)  

- Antal deltagare år 2016:2821 (2015:2509, 2014:139, 2013:1003)  

(Genomsnittet per visning blev under 2016 21 personer/visning vilket är den högsta siffran 

någonsin) 

 

Bokade visningar och vandringar  
Antalet bokade visningar för år 2016 (78 st.) är den högsta jämfört med siffror tillbaka till år 2009 och 

är en ökning med nästan 80 % i jämförelse med föregående år. En viktig förklaring är att det har varit 

särskilt populärt att boka visningar av utställningen Bo.Nu.Då. Framför allt har utställningen tilldragit 

sig stor uppmärksamhet inom branschen som stått för 51 av de sammanlagt 78 bokade visningar. 

- Antal bokade visningar och vandringar år 2016:78 (2015:137, 2014:36, 2013:53)  

- Antal deltagare vid bokade visningar och vandringar år 2016:1609 (2015:962, 2014:872, 

2013:1120)  

 

Familjeverksamhet  
Under år 2016 ökade antalet tillfällen med workshops för familjer från 65 st. under år 2015 till 90 

tillfällen år 2016, vilket är en ökning med ca 40 %. Den bakomliggande förklaringen är att ArkDes under 

året erbjudit två workshoptillfällen per dag under loven. Den högre siffran för år 2013 (se nedan) beror 

på att ArkDes under perioden 2010 – 2013 erbjöd workshops även under sommarlovet i 5 – 6 veckor, 

sex dagar i veckan. Deltagarantalet var dock för lågt att den satsningen lades ner. Under sommaren 

har ArkDes istället haft olika uppgifter som familjer har kunnat lösa på egen hand, vars deltagande inte 

syns i statistiken. 
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Vid en jämförelse gällande antalet deltagare i familjeverksamheten under perioden 2010 – 2016 har 

det skett en kontinuerlig ökning om man bortser från år 2014 då deltagarantalet under Kulturfestivalen 

var ovanligt stort. Dåligt väder under kulturfestivalen sommaren 2016 hade en negativ inverkan på 

deltagarantalet då aktivisterna sker utomhus. 

 

Antal deltagare och tillfällen 2016 – 2013  

År Antal barn Antal vuxna Totalt Antal tillfällen 

2016 1847 1452 3299 90 

2015 1952 1607 3559 65 

2014 2352 2000 4352 88 

2013 1535 1167 2732 110 

 

Under november månad 2016 genomfördes en publikundersökning, enligt samma frågeenkät som 

året innan. Resultatet gav bra betyg åt ArkDes; 62 % av besökarna anser att helhetsupplevelsen av 

museibesöket var mycket bra. 95 % anser att den var bra eller mycket bra, medan 1 % anser att den 

var dålig eller mycket dålig.  

De publikundersökningar som gjorts enligt kulturanalys metoder av ArkDes och Moderna museets 

gemensamma värdar gav dock för litet statistiskt underlag för att vara tillförlitligt.  

Skolprogram och vuxenundervisning 
ArkDes har under 2016 satsat mycket på samarbetet med Stockholms universitet/KTH och 

grundskolelärararutbildningen som varit på 19 specialdesignade besök under året. Det är både 

blivande lärare åk F-6 och fortbildning för tekniklärare åk 4-6. För att nå lärare runt om i Sverige har 

ArkDes erbjudit föreläsningar på det nationella resurscentrat i teknik, CETIS:s regionala konferenser. 

Under året har ArkDes inlett ett samarbete med Finlandsinstitutet. I samband med deras utställning 

Helsinki Dresses utvecklade ArkDes ett pedagogiskt skolprogram riktat mot åldrarna 6-18 år. 

Programmet genomfördes på Finlandsinstitutet och gavs både på finska och svenska som ett led i 

ArkDes strategi att verka för att stärka minoritetsspråk. 

Vi ser också i siffrorna att efterfrågan på ArkDes skolprogram är hög, vi har som målsättning att tacka 

ja till alla som vill komma och har svarat upp mot den ökande efterfrågan genom att rekrytera och lära 

upp timpedagoger. 181 skolbesök 2016 jämfört med 209 år 2015 är väldigt fina siffror med tanke på 

att basutställningen Arkitektur i Sverige varit stängd i några månader.  

Vi ser också att Skapande skola nu slagit igenom på bred front flera skolor väljer att samarbeta med 

ArkDes inom ramen för Skapande skola. Det innebär oftast att eleverna får möjlighet att besöka och 

skapa på ArkDes vid flera tillfällen och vi upplever att de får, utöver kunskap, en förtrogenhet med 

museet som plats, de känner sig hemma här.  

- Antal skolvisningar under 2016: 241 (2015:283, 2014:155, 2013: 171). 

- Skolvisningarna omfattade totalt 5776 personer under år 2016 vilket kan ses som en 

bibehållen ökning från föregående år. (2015: 5704, 2014: 2883, 2013: 4106). 
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- Antal lärare som tagit del av verksamheten var under år 2016 är 1017 personer (2015: 1317, 

2014: 321, 2013: 1436)  
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MÖTESPLATS, PROGRAM OCH SAMVERKAN 

 

SFS 2013:71 Instruktion 

1 § Myndigheten ska vara en nationell mötesplats för aktörer inom sitt område. 

Myndigheten ska verka för de mål som riksdagen har fastställt för arkitektur, formgivning och design uppnås. 

Myndigheten ska också följa upp politikens genomslag på området och vid behov föreslå åtgärder för att stärka 

måluppfyllelsen. 

2 § Myndigheten ska särskilt 

1. Samverka på nationell, regional och lokal nivå med andra berörda myndigheter, museer och enskilda aktörer, 

däribland med civilsamhället organisationer, 

2. Bidra med kunskap om hållbar samhällsutveckling… 

 

 

Under 2016 har ArkDes skapat en organisation där verksamhetens programutbud är samlat i en 

Program- och mötesplatsredaktion inom enheten SBFMK. 

Syftet är att samla kunskap och idéer och i samarbete med hela organisationen skapa förutsättningar 

för att utveckla program, skapa synergier och nå ut till nya målgrupper. 

Programutbudet på ArkDes består av två delar: ArkDes Program och ArkDes Mötesplats.  

Den övergripande ambitionen är att bidra till ökad kunskap kring arkitektur, design och hållbar 

samhällsutveckling. Att inspirera besökarna till reflektion kring ArkDes frågor, men även vara en motor 

för utvecklingen av ny kunskap i samarbete med andra, för att på så sätt påverka politiken för att stärka 

måluppfyllelsen. Verksamheten präglas i hög grad av externa samarbeten på nationell, regional och 

lokal nivå med myndigheter, universitet, organisationer och andra delar av det civila samhället. 

 

ArkDes mötesplatsuppdrag 
ArkDes Mötesplats är en motor för diskussion och en mötesplats för kunskapsutveckling om hur 

arkitektur, form och design kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. Det är ett forum för att 

utveckla och förstå sammanhang och ursprung, historia och framtid med det civila samhället i fokus. 

ArkDes Mötesplats består av tre delar:  

1) Tematiskt arbete  

2) Hållbar Stad  

3) SUSTAINORDIC 
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Tematiskt arbete  
Det råder bostadsbrist i nästan alla Sveriges kommuner. Bristen fanns redan tidigare men blev mer 

akut hösten 2016, då en mängd människor på flykt sökte sig till Sverige. Bostäder behöver byggas i 

mängd, och det ska gå fort, för alla har enligt grundlagen rätt till en bostad. Men hur ska det gå till? Är 

det marknaden som ska lösa bostadsbristen, eller behövs det mer politik? Och hur byggs samtidigt 

samhällen för alla, som inte bidrar till ökade klyftor och segregation? 

Sedan 2015 och fram till augusti 2017 tar ArkDes Mötesplats sig an bostadsfrågan under rubriken Bo. 

Nu. Då. Genom att arbeta tematiskt skapas förutsättningar att fördjupa, förtydliga och konkretisera 

frågeställningar, vilket bidrar till ytterligare kunskap och utveckling av området. Från ArkDes samlingar 

och bibliotek hämtas lärdomar och kunskap från dåtid för att dra nya lärdomar för framtiden. Forskning 

som bedrivs på ArkDes i samverkan med externa partners bidrar till att väcka nya frågeställningar 

relevanta för rådande tema.  

Genom samarbete mellan samtliga verksamhetsområden på ArkDes stärks förmågan att nå ut till olika 

målgrupper så som bransch, medborgare, forskare och studenter med ny kunskap och utifrån nya 

perspektiv. 

Inom ram för varje tema planeras och genomförs aktiviteter nationellt, regionalt och lokalt i samarbete 

med olika aktörer runt om i Sverige. Aktiviteten bestäms utifrån den lokala frågeställningen och 

fördjupas med regionala och nationella exempel och perspektiv. Genom seminarier och workshops 

bjuds kommuner, organisationer, högskolor samt representanter från civilsamhället in för att ge 

ytterligare kunskap och perspektiv kring frågeställningen. Syftet med aktiviteterna är att belysa 

frågeställningar, stödja kommunerna i deras arbete, generera ny kunskap och gemensamt hitta nya 

vägar framåt.  

Frågeställningar och kunskap från hela temat avslutas i ett seminarium där alla delar knyts ihop och 

kopplas till de parter som sitter på makt och ansvar. Varje tema resulterar även i en bok; ArkDes 

Resumé – som blickar framåt och ringar in utmaningar för framtiden samt en promemoria som utifrån 

resultaten av temat lyfter några konkreta förslag till politiken, med förslag på åtgärder för att stärka 

måluppfyllelsen inom området. 

Referensgrupp  
I syfte att identifiera centrala och aktuella frågeställningar, utmaningar, målkonflikter och möjligheter 

inom temat Bo. Nu. Då inleddes arbetet med ett rundabordssamtal där en rad olika experter ingick. 

Referensgruppen under 2016 för Bo. Nu. Då. utgjorde av följande experter: 

- Anna Rehnvall - Tankesmedjan FORESCarlos Rojas - Miklo 

- Daniel Poohl - Expo 

- Dan Hallemar - tidningen Arkitektur och Podcasten Staden 

- Eric Clark - Professor, LUCID (Lund University Center of Excellence for the Integration of Social 

and Natural Dimensions of Sustainability) 

- Erik Stenberg - Lärare och forskare, KTH Arkitekturskolan 

- Elof Hellström - Cyklopen 

- Emilia Hallin - Bergkrantz Arkitekter 

- Ester Barinaga - Professor (mso) in Social Entrepreneurship, Copenhagen business school 
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- Gabriella Olshammar - Göteborgs universitet 

- Johanna Nenander - Codesign 

- Jenny Lindroth - Situation Stockholm 

- Lisa Daram - Arkus 

- Nils Söderlund - Arkitekt, Byggemenskaper 

- Nazem Tahvilzadeh - Mångkulturellt centrum 

- Ola Andersson -Arkitekt 

- Reinhold Lennebo - Fastighetsägarna 

- Sara Westin - Uppsala Universitet 

- Staffan Schartner - Byggemenskaper 

- Titti Olsson - Movium 

- Teo Strömdahl Östberg - jagvillhabostad.nu 

- Victoria Percovich Gutierrez - Malmö stad 

- Vanja Larberg - Göteborg stad, S2020 

Referensgruppen har involverats under hela temat på olika sätt, bland annat genom workshops i 

helgrupp, samarbeten med enskilda kring aktiviteter samt löpande som bollplank och för input och 

respons. De kommer även att medverka på en hearing i slutet av temat för att delta i framtagandet av 

konkreta förslag på åtgärder till politiken för att stärka måluppfyllelsen inom området. 

 

Mötesplatsaktiviteter 2016 
Under 2016 har ArkDes Mötesplats genomfört följande aktiviteter inom ramen för Bo. Nu. Då. 

21 januari: STADEN VÄXER  

debatt om bostäder och stadsmiljö, ArkDes 

Bygg, bygg, bygg! 

I kölvattnet av bostadskrisen ropar allt fler efter regelförenklingar och standardsänkningar för att få 

fram fler bostäder. Andra pekar på behovet av nya arkitektur- och designlösningar för att möta 

behoven. Hur påverkar flyktingvågen bostadsbyggandet? Medverkande: Carlos Rojas – Miklo, Tobias 

Olsson – Sveriges Arkitekter, Jelena Mijancovic´ – Arkitekt, Jonas Anund Vogel – KTH Live-In-Lab och 

Daniel Ewerman – industridesigner. 

Sköna hem för vem? 

Alla vill vi känna oss hemma. Vilka ingredienser ingår i en trivsam boendemiljö? Om allt från material 

till mångfald. Var får barnen plats? Och de socialt marginaliserade? 

Medverkande: Ewa Reuterbrand – landskapsarkitekt, Ola Broms Wessel – arkitekt, Emma Jonsteg – 

arkitekt, Jenny Lindroth – Situation Stockholm 

Den täta och hållbara staden – en utopi? 

Stockholm växer så det knakar, liksom många andra städer i landet. Men vilka är visionerna? Hur 
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bygger vi bostäder och stadsdelar som berikar livet och staden? Som sparar på jordens resurser. För 

alla plånböcker. Och så att stadens själ behålls? 

Medverkande: Torleif Falk – arkitekt och byggeneral, Sandra Frank – marknadschef, 

 Johanna Wiklander – stadsarkitekt  

Har vi råd att bygga utan kvalitet? 

Det råder en skriande brist på bostäder, hur gör vi för att säkerställa kvaliteten när mycket ska byggas 

snabbt? Kan vi i offentliga upphandlingar ställa tuffare krav? Och vad är egentligen kvalitet? 

Medverkande: Vicki Wenander – bebyggelseantikvarie och ingenjör, Ingrid Elam – chef och dekan, 

Stefan Holm – näringspolitisk expert  

Från bostadsbrist till flyktingkris 

Om bostadsutvecklingen 1942–2015, med Göteborg som utgångspunkt  

Medverkande: Jan Jörnmark – författare och ekonomisk historiker.  

22 januari: STÄDER OCH MIGRATION 

föreläsning av Doug Sanders, ArkDes 

Författaren och journalisten Doug Saunders samtalade med Moa Tunström om den högaktuella 

frågan kring migration och städer. Ett samarbete med Värmlands Museum och Karlstads Universitet. 

13 maj: 13 MYTER OM BOSTADSFRÅGAN  

boksläpp – ArkDes 

Landet ska få hundratusentals nya bostäder under den närmaste tioårsperioden och debatten om 

hur det ska gå till blir alltmer laddad. Det planerade bostadsbyggandet är värt enorma summor och 

varje påstående kan ha en dold agenda.  Ett samarbete med Dokument Press 

31 maj: ARKDES OPINION: SOCIAL HOUSING,  

Samtal, ArkDes 

En grundbult i den svenska bostadsmodellen har sedan 1945 varit att alla har samma rätt till goda 

bostäder. I de flesta andra länder har man haft särskilda bostäder för särskilda inkomstgrupper. Det 

har kallats social housing – inkomstrelaterade bostäder. Vad händer om man i Sverige öppnar för 

social housing? Är det att kasta bensin på segregationsbrasan? Eller är det en nödvändighet för att ge 

fler tillgång till den nu så smala bostadsmarknaden? 

Martin Lindvall, Samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna och Chris Österlund, chef för Ekonomi och 

Finans på SABO i samtal med Dan Hallemar 

3 juni: ATT BYGGA STAD, FÖR VEM OCH HUR.  

Workshop och inspirationsföreläsning, Kiruna 

För andra gången i Kirunas hundraåriga historia ska staden avvecklas för att åter byggas upp i en ny 

version. Invånarna ska bygga upp sina liv, affärer och hus på en ny plats som inte har varit bebodd. 

Vilka erfarenheter och kunskaper kan man dela med sig av till andra delar av Sverige där 

stadsförnyelse, migration och bostadsbrist gör att obefolkade delar av våra samhällen behöver 

omdanas till nya boplatser? Ett samarbete mellan ArkDes, Plattform för hållbar stadsutveckling, 

Kiruna kommun, Länsstyrelsen i Norrbotten, Stiftelsen Arkus, Arkitekturens Vänner, Miklo med 

Flyktingbarometern samt tidskriften STAD. 
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 Samtal med Göran Cars, Kiruna kommun, konstnären Liselott Wajstedt från Kiruna och Johan 

Navjord från Okidoki Arkitekter. Samtalsledare är Moa Björnson, Træna kommun. 

 Visionens makt – finns du med i framtidens stad? Om bilderna av våra framtidsvyer, representation 

och makt. Inspirationsföredrag med Mari Ferring 

 Medborgardialog – demokrati eller dekoration? Inspirationsföredrag med Sofia Wiberg, KTH och 

Sandra Oliveira e Costa, Nordregio 

 Vilka kvalitetskrav ställer vi upp för en hållbar stad och varför? Vilka strategier har vi för 

genomförandet? Korta presentationer av pågående projekt och ett par kommuners aktuella 

frågeställningar. Carlos Rojas, Miklo: Vad säger Flyktingbarometern om dagens bostadssituation i 

norr? Johan Navjord, Okidoki Arkitekter: Erfarenheter från Vallastaden, Linköping. 

 Workshop: Arbetsprocesser.  PLANMONOPOL med diskussion, utmaningar och erfarenheter i 

mindre grupper. 

4 juni: STADSVANDRING  

Kiruna  

arkitekt Lars Gezelius i samarbete med ArkDes vänförening: Arkitekturens Vänner. 

6 september: ARKDES OPINION: FÖRTÄTNING  

Samtal, ArkDes 

Få saker väcker sådant lokalt engagemang som förslag på förtätningar av stadsdelar. Är en allt tätare 

stad svaret på bostadskrisen? Hur tät kan staden bli? Vad riskeras att förloras i stadskvaliteter? 

Varför är det alltid flerbostadshusområden som förtätas och aldrig villaområden? Samtal mellan 

Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt och debattör, Gustav Svärd, Yimby Stockholm och Dan 

Hallemar 

20 september: ALLA BEHÖVER NÄRHET  

Boksläpp ArkDes 

Boksläpp. Många forskare, politiker och medborgargrupper ifrågasätter bilstaden som skapar mer 

avstånd än närhet. I boken Alla behöver närhet beskrivs en unik framtidsstudie och en trendanalys 

gjord av 400 experter och forskare. Samtal mellan Victor Barth Kron och författaren Alexander 

Ståhle. Ett samarbete med Dokument Press 

29 september: FÖR VEM BYGGS FRAMTIDENS STAD?  

Seminarie och workshop, Malmö 

Om stadsutveckling ur invånarperspektiv. För vem byggs det och vems drömmar uppfylls i dagens 

städer? hur ser stadsbyggnadsprocesserna ut ur ett invånarperspektiv, vem kan påverka vid 

förändringar av den gemensamma stadsmiljön Vad händer i Skåne och hur kan invånares kunskaper 

och engagemang tas till vara? Med Carina Listerborn, forskare CRUSH-gruppen, Olof Andersson, 

bostadsbolaget Trianon, Martin Grander, forskare Malmö högskola, Anna Heide, bostadsbolaget 

MKB, Marianne Dock, Malmö Stad, Malin Harder och Mina Sharifiyan, aktiva boende från Gatukraft 

Lindängen, Charlotte Hedlöf, Drottninghög i Helsingborg och Ulrika Dagård, demokratiutvecklare från 

Brunnshög, Lund. 
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11 oktober: STOCKHOLM SOM VARA  

Seminarium, ArkDes 

Kan en stad säljas som en vara? Hur påverkas de faktiska livsvillkoren när en stad ska marknadsföras 

och bli till ett varumärke? Med författarna: Klas Ramberg, Fabian Sjö, Leif Korkkinen, Mari Ferring, 

Moa Beskow, Thomas Borén, Lennart Tonell, Åsa Tjusberg, Panel: Åsa Dahlin, Stockholms stad, 

Tobias Olsson, Sveriges arkitekter, Petter Jurdell, Sabo, Pär Svanberg, Hyresgästföreningen, Sima 

Zangiabadi, branschexpert inom stadsbyggnad och fastigheter. 

25 oktober: ARKDES OPINION – MARKNADSHYROR 

Samtal, ArkDes 

Bostadshyrorna i Sverige sätts i förhandlingar och i relation till det så kallade bruksvärdet. Det är ett 

skydd mot alltför stora hyreshöjningar och ett besittningsskydd för hyresgästen. Så att hen kan bo 

kvar. Men är det också en flaskhals för rörlighet på hyresmarknaden? Skulle rena marknadshyror där 

kostnaden också för hyresrätter motsvarade marknadens värdering av bostäder innebära att fler fick 

en bostad? Eller skulle det spä på segregeringen och inte lösa tillgången på bostäder utan bara 

innebära att fastighetsägarna tjänar ännu mer pengar på bostadsbristen? Samtal mellan Erik 

Elmgren, Hyresgästföreningen och Stellan Lundström, professor emeritus i fastighetsekonomi och 

Dan Hallemar. 

15 november: BORTOM DIALOG – om medborgardeltagande i en global stadsutveckling  

Seminarium, ArkDes i samarbete med Arkitekter utan gränser. 

Städerna växer i rasande fart, år 2050 beräknas världens stadsbefolkning överstiga sex miljarder 

människor. Hur vi planerar och utvecklar vår byggda miljö kommer därmed att spela stor roll för 

omställningen till en hållbar och rättvis framtid. 

I UN Habitat III-konferensen i Quito stod New Urban Agenda i fokus. Ett dokument vars visioner 

kommer att forma den globala utvecklingen i åratal framöver. Samtidigt är frågor kring 

medborgarengagemang och urban rättvisa högaktuella bland gräsrotsrörelser världen över. 

16 december: NORDIC URBAN WAYS – implementing the new urban agenda  

Konferens, ArkDes i samarbete med Global utmaning och UN-habitat 

Att städer är viktiga arenor för hållbarhetsarbetet blir allt tydligare på både nationell och global nivå. 

De nordiska städerna kan på många sätt visa vägen när det kommer till frågor om ledarskap och 

governance får hållbar utveckling. 

Under konferensen medverkar beslutsfattare från både Finland, Norge och Sverige för att dela med 

sig av sina erfarenheter och lärdomar. Dessutom deltar representanter från både forskning och 

näringsliv i syfte att tillsammans finna nya vägare framåt. 

7-8 december: PLATTFORMSDAGARNA 

Konferens, Malmö i samarbete med Plattform för hållbar stadsutveckling 

Plattformsdagarna är ett återkommande event som anordnas av de fem Plattformsmyndigheterna; 

Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket i samarbete med ett 

40-tal andra organisationer. 

 Speeddate: Hållbar Stad  

Samhället står inför stora hållbarhetsutmaningar: bostadskris, klimatkris, förlust av 

ekosystemtjänster, segregation… För att möta dessa utmaningar krävs att idéer och kunskap tas 
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tillvara. På www.hallbarstad.se har ArkDes och Plattformsmyndigheterna tillsammans skapat en 

yta för samverkan kring hållbar stadsutveckling.  

FLYKTINGBAROMETERN 

Undersökning, Sverige i samarbete med Miklo, Plattformsmyndigheterna och SKL, Sverige 

De som sökt asyl i Sverige är en av de grupper vi pratar mest om och minst med. Tillsammans med 

Boverket och Sveriges kommuner och Landsting har ArkDes därför finansierat analysföretaget Miklos 

undersökning Flyktingbarometern. 

Från november 2015 till och med maj 2016 intervjuade Miklo 456 personer som sökt asyl i Sverige, i 

16 kommuner runt om i landet. Då ställdes bland annat frågor om varför man valde Sverige och vad 

som är viktigast med platsen som man ska bo på.  

Hållbar stad 
Hållbar Stad är webbsida om hållbar stadsutveckling, med nationell, lokal och regional samverkan och 

är en del av ArkDes mötesplats och en viktig del av ArkDes instruktion 2 § att:  

Samverka på nationell, regional och lokal nivå med andra berörda myndigheter, museer och enskilda 

aktörer, däribland med civilsamhället organisationer samt bidra med kunskap om hållbar 

samhällsutveckling. 

Via webbplatsen Hållbar Stad arbetar ArkDes med att underlätta utvecklingen av mer hållbara 

samhällen. Genom att förvalta en portal för samverkan, erfarenhetsutbyte, tankar och idéer tas 

kunskap tillvara och sprids i större skala till både offentliga-, ideella- och privata aktörer. På Hållbar 

Stad publiceras omvärldsbevakning, krönikor, bloggtexter, aktuella utlysningar och goda exempel kring 

hur en hållbar stad skapas. Genom Hållbar Stad samarbetar ArkDes med en rad aktörer runt om i 

landet, som på olika sätt arbetar inom området och som står för en stor del av innehållet som 

publiceras på sidan. I arbetet med att knyta nya samarbetsparter till webbsidan läggs stort fokus på 

både ämnesmässig och geografisk spridning, via Hållbar Stad samarbetar därmed ArkDes med en rad 

aktörer över hela landet. 

ArkDes står i sin tur för publicering, redigering, sökmotoroptimering samt en målgruppsanpassning 

som syftar till att göra allt material tillgängligt och lättförståeligt för en intresserad allmänhet. ArkDes 

leder dessutom det redaktionella arbetet genom Redaktion Hållbar Stad. 

Alla samarbetsparter skriver avtal som löper tillsvidare tills någon part säger upp avtalet (med 

undantag från ett fåtal där speciallösningar gjorts). Alla ideella organisationer medverkar kostnadsfritt. 

Övriga betalar en årsavgift på 10 000 kr. Intäkterna för 2016 var totalt 570 000 kr, varav 350 000 kr 

från Plattformsmyndigheterna och 220 000 kr från samarbetsparterna.  

Samarbetspartners - Hållbarstad 
Från och med 2016 har ArkDes beslutat att visa sina besökssiffror på webbplatserna i antal unika 

användare, en mer relevant siffra än det som tidigare mätts (sessioner). År 2016 hade Hållbar Stad 

50 650 unika användare. Ungefär 40 % av det totala antalet besök gjordes av besökare som var 

återkommande, en ökning med 10 % från 2015. En stor del av de unika användarna har därmed besökt 

sidan flera gånger under året, ett viktigt faktum då sidan ska utgöra ett verktyg som besökarna 

integrerar i sitt dagliga arbete.  

Samarbetsparter under 2016 var: 

 Mistra Urban Futures 

 Malmö Stad 
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 Lunds Kommun 

 Världsnaturfonden WWF 

 IQ Samhällsbyggnad 

 Naturskoleföreningen 

 Spårvagnsstäderna 

 Jämlikt Göteborg 

 SLU 

 Movium 

 KTH 

 URBIO 

 Ekologigruppen 

 Nordregio 

 Stockholmshem 

 Stena Fastigheter 

 Fastighetsägarna 

 Huddinge Kommun 

 Avfallsfri Stad 

 Mälardalsrådet 

 SABO 

 Riksantikvarieämbetet 

 Vattenfall 

 Sveriges Arkitekter 

 Tysta Offentliga Rum 

 SMHI 

Hållbar Stad är ett delägarskap mellan ArkDes – 50 % – och de fem myndigheterna inom Plattform för 

hållbar stadsutveckling (Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikverket och 

Tillväxtverket) – 50 %.  

Från och med lanseringen 2015-12-10 verkar Plattform för hållbar stadsutveckling (Plattformen) på 

Hållbar Stad genom att bland annat sprida resultaten av sitt regeringsuppdragpublicera lärande 

exempel från kommuner runt om i Sverige samt samla aktuella utlysningar inom 

stadsutvecklingsområdet. Detta för att förebygga hinder och skapa möjligheter för en hållbar 

samhällsutveckling. Under 2016 har ArkDes och Plattformen haft regelbundna avstämningar i syfte att 

på bästa sätt kombinera de två regeringsuppdragen och skapa mesta möjliga nytta för målgruppen. 
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Syftet med att samarbeta och samla två regeringsuppdrag under en gemensam webbsida är att stärka 

respektive uppdrag samt lyfta, bredda och utveckla dem genom gemensamt arbete under ett 

gemensamt paraply – Hållbar Stad. Men även för att tydliggöra och verka föredömligt genom att visa 

nyttan av samverkan och på så sätt stärka utfallet av och måluppfyllelserna för respektive 

regeringsuppdrag. Plattformsmyndigheterna har liksom ArkDes under 2016 fokuserat på 

bostadsfrågan där vi samarbetat kring Flyktingbarometern, Plattformsdagarna samt 

seminarium/workshop i Kiruna.  

Hållbarstads redaktion 
I syfte att hitta nya vinklar utifrån ArkDes samarbetsparter och genom omvärldsbevakning kring Bo. 

Nu. Då sätter ArkDes varje år ihop en redaktion bestående av ett antal samarbetsparter på Hållbar 

Stad. Tillsammans med dessa formuleras det redaktionella arbetet för rådande tema. Under Bo. Nu. 

Då. består Hållbar Stads redaktion av: 

 Helena Nymark – Jämställt Göteborg 

 Åsa Stenmark – Stockholmshem 

 Mattias Gustafsson – URBIO 

 Helena Olsson – Fastighetsägarna 

 Emma Källblad – KTH 

 Hillevi Eklund – Ekologigruppen 

 Amanda von Matern – Tysta offentliga rum 

 

Sustainordic 
SUSTAINORDIC är ett nordiskt nätverk för utvecklingen av hållbar produktion och konsumtion, med 

nationell, lokal och regional samverkan och är en del av ArkDes mötesplats och en viktig del av ArkDes 

instruktion, nämligen att Samverka på nationell, regional och lokal nivå med andra berörda 

myndigheter, museer och enskilda aktörer, däribland med civilsamhället organisationer samt bidra 

med kunskap om hållbar samhällsutveckling. 

2015 beslöt ett antal nordiska organisationer inom arkitektur- och designområdet att stärka sin 

samverkan över gränserna genom ett formaliserat partnerskap där visioner och mål för samverkan 

gemensamt sattes upp. 

Medverkande parter är ArkDes och Form/Design Center i Malmö, som också är projektägare, samt 

Aalto University i Finland, DogA i Norge, Dansk Design Center samt Iceland Design Centre. 

Syftet är att samla in och sprida goda exempel om hållbar produktion och konsumtion och sprida dessa 

i Norden och internationellt. SUSTAINORDIC har även tagit fram ett gemensamt nordiskt manifest som 

utgår från Agenda 2030:s mål 12 att ”Säkerställa hållbara konsumtions och produktionsmönster” och 

ur det målet gjort 12 underliggande delmål som kan kopplas till pågående nordiska projekt. ArkDes är 

initiativtagare och förvaltningsorgan till SUSTAINORDIC och projektet har finansierats av det Nordiska 

ministerrådet. 
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De aktiviteter som genomförts under SUSTAINORDIC är: 

Mars: TVÅDAGARS WORKSHOP   

Reykjavik, Island  

Under mars arrangerades en work shop där nätverkets alla partners deltog. Syftet var att stärka 

samverkan, dela erfarenheter och blicka framåt. Mötet skedde inom ramen för eventet Design March 

som är ett årligt återkommande arrangemang på Island för att stärka designområdet.  

September: UTSTÄLLNINGEN WELCOME TO WEDEN,  

London Design Biennal. Medverkande partners var Svenska Institutet, UD och Malmö stad 

Genom delprojektet SPOK, lett av Form/Design Center i Malmö, har utvecklingsarbetet kring lokal 

produktion och konsumtion fortsatt. Som en del av SPOK skapades utställningen Welcome to 

Weden, som representerade Sverige under London Design Biennal i september. Delar av utställningen 

har även visats under Tokyo Design Festival under november.  

SPOK är ett utvecklingsprojekt med fokus på lokal produktion. Projektet har fokus på process, 

kompetensutveckling, behov av nya samarbetsformer och affärsmodeller. Syftet med projektet är att 

ge inspiration och kunskapskälla till andra regioner för att verka i en mer hållbar samhällsutveckling 

där den nordiska dimensionen – att inspirera till att utgå från lokala behov och möjligheter och därmed 

kunna bidra till regional identitet och utveckling – är ledande.  

Oktober: KONFERENSEN MORE ARCHITECTURE 

Inom ramen för ordförandeskapet i det Nordiska ministerrådet arrangerade det finländska 

ordförandeskapet konferensen More Architecture. SUSTAINORDIC deltog och medverkade i 

programmet med en större presentation där även en inbjudan till att ta aktiv del i partnerskapet och 

välkomnade nya medlemmar. Under konferensen presenterades även det Nordiska Manifestet för 

första gången offentligt.  

Oktober -november: NEW NORDIC DESIGN AND SUSTAINABILITY  

Dublin, Irland  

ArkDes publika chef medverkade i panelsamtal i seminariet: Nordic Now: Designing Sustainably and 

Sustaining Design i Dublin arrangerat av de nordiska ambassaderna i samarbete och med stöd av 

Nordic makers, Nordisk kulturfond, NCAD Dublin och Design & Crafts Council Ireland. 

November: KONFERENS FRAMTANKAR 

nätverksmöte och workshop, Oslo 

SUSTAINORDIC deltog även med delprojektet SPOK i den nordiska satsningen finansierad av Nordisk 

Kulturfond, genom ett rundabordssamtal, tillsammans med representanter från ArkDes, DogA i Norge, 

Dansk Arkitektur Center, DDC i Danmark där ämnet hållbar lokal produktion och 

konsumtion debatterades.  

Syftet med dagarna var att utifrån fyra nordiska ambassader på Irland skapa en gemensam nordisk 

satsning med syfte att lyfta fram grön arkitektur, design och formgivning. Partners till eventet var 

förutom de nordiska ambassaderna NCDA/National College of Art and Design och DCCI/Design and 

Crafts Center of Ireland.  

Partnerskapet har stärkt sin ambition att i så hög grad som möjligt samspela med FN:s 

klimatmålsättning Agenda 2030 och med utgångspunkt i Agendans mål 12 ”Att säkerställa hållbara 

produktions- och konsumtionsmönster” har SUSTAINORDIC tagit fram ett gemensamt nordiskt 
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manifest med 12 underliggande punkter. SUSTAINORDIC:s kansli har kontinuerligt gjort nordisk 

omvärldsanalys vars syfte varit att få analyser av pågående projekt inom hållbar konsumtion och 

produktion i Norden 

En hemsida har tagits fram, Sustainordic.com. SUSTAINORDIC är samarbetspart med Nordic Innovation 

och projektet Nordic Built Cities – ett nordiskt nätverk som finansieras med medel från Nordiska 

ministerrådet. 

 

ArkDes programverksamhet 
Fördjupar och kompletterar ArkDes utställningar genom relevanta program riktade till olika 

målgrupper i form av föreläsningar och seminarier. ArkDes program gör även evenemang i stort till en 

bredare publik för att stärka kunskapen och öka intresset för arkitektur, design och hållbar 

samhällsutveckling.  

Under 2016 har ArkDes Program genomfört följande evenemang i egen regi och i samarbete med 

andra: 

9 -1 0 april: FRÅGA ARKITEKTEN 

Rådgivning, ArkDes 

Konceptet vill minska trösklarna för att anlita professionell rådgivning och innebär 30 minuters gratis 

konsultation av en hus-, inrednings- eller trädgårdsarkitekt till allmänheten.  

21 april: VALERIO OLGIATI 

Föreläsning, ArkDes i samarbete med Stockholms Arkitektförening 

Valerio Olgiati studerade arkitektur på ETH i Zürich och är nu baserad i Flims, Schweiz. Bland hans 

viktigaste byggnader räknas Swiss National Park i Zernez, The House for a Musician i Scharans, 

bostadshuset Schleife i Zug och Villa Além i Portugal. 

2012 visades en stor biografisk utställning om Valerio Olgiati på MoMa i New York. Valerio Olgiati är 

sedan 2001 professor i arkitektur på Accademia di architettura Mendrisio vid Università della Svizzera 

italiana. 

21 april: PROGRAM YAYOI KUSAMA 

Modevisning med elevarbeten, ArkDes i samarbete med Moderna Museet 

I samband med öppningen av Yayoi Kusama – I oändligheten visade elever på hantverksprogrammet 

Textil design vid S:t Eriks gymnasium ett tjugotal kreationer med inspiration av Kusamas konst.  

15 juli- 31 juli: PROGRAM YAYOI KUSAMA 

Konserter i trädgården, ArkDes i samarbete med Stockholm Music and Arts och Moderna Museet 

Trädgårdsscenen är ett konst- och musiksamarbete med installationen Polkaprickarnas uppgång i 

träden av Yayoi Kusama och konserter. 

 15 juli: Lina Nyberg och José González 

 29 juli Patti Smith, Loney Dear, Cherrie, Mohammad Ali 

 30 juli Patti Smith, Nicole Sabouné, Max Jury  

 31 juli Patti Smith, Naomi Pilgrim, Johanan, Wintergatan 

http://sustainordic.com/
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30 augusti- 31 augusti: FASHION WEEK STOCKHOLM 

Artist Talk, performance, visning, ArkDes i samarbete med Moderna Museet och Fashion Week 

Stockholm 

 Hur förhåller sig mode till konst år 2016?  

Modererat av Ingrid Giertz-Mårtenson 

Medverkande panelmedlemmar: Philip Warkander, lektor i modevetenskap, Jo Widoff, curator 

Moderna Museet, Cilla Robach, Nationalmuseum, och Michael Elmenbeck, grundare av mode- och 

konstmagasinet Bon. 

 Om förhållandet mellan mode och konst utifrån två modeskapares perspektiv.  

Daniel Birnbaum, Moderna Museets överintendent, intervjuar Roland Hjort, Whyred, och Ann-

Sofie Back, BACK. 

 AMAZE,  

en experimentell arena för svenskt mode  

 Interaktiv visning och installation  

av Alva Johansson, performance med designern Lukas Hofmann, två statiska installationer samt 

en videoinstallation av Patrik Söderstam,  

 ’Touch My Blanket Exhibition’  

24 olika konstnärer och designers bidrog med bilder till tio kollage som printats på vävda filtar. Filtarna 

presenterades under kvällen. som en del av AMAZE och kreatörerna bakom inkluderade bland andra 

Ann-Sofie Back, Baba Stiltz, Nhu Duong samt AMAZE medgrundare Nicole Walker. 

 PechaKuchaNight 

inriktad på mode och med talare från Ung Svensk Form. 

 Är identitet det nya svarta? 

Modererat leds av Salka Hallström Bornold, och Emilia Engblad.  

Paneldeltagare: queer-aktivisterna Freja Lindberg och Mio Schörling samt Ana Londono, designern 

bakom antirasistiska modemärket Made in Sweden. 

Seminariet arrangeras som en del av Svenska institutets modeutställning Swedish Fashion Stories 

som visades 29-31 augusti på Regeringsgatan 65. Ett samarbete mellan Form, ArkDes och Svenska 

institutet. 

Internationella samarbeten 
Även under 2016 fortsätter det internationella utbytet inom ram för ArkDes pedagogiska verksamhet. 

Erasmus + har under året finansierat ett kollegialt utbyte med stadsmuseet i Gdynia, Polen. Två av 

ArkDes pedagoger auskulterade under en vecka på museet i Polen med studiebesök även på European 

Solidarity Centre i Gdańsk, Open House Gdynia och Gdynia Design Centre. Två pedagoger och en 

intendent auskulterade sedan en vecka i Stockholm. Erfarenhetsutbyte kring arkitektur- och 

designpedagogik så väl som diskussioner kring utställningsmediet skedde. 

Till den internationella, flerspråkiga, nätbaserade tidskriften Amag som riktar sig till barn har ArkDes 

bidragit med redaktionellt material som ”The Veggie City”. 
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Inom det pedagogiska fältet samarbetar ArkDes med ARKIS, Architecture in School, Swedish 

Association of Architects. Tillsammans med dem och med UIA WP Architecture & Children anordnade 

ArkDes i september en internationell konferens under rubriken Room for Children in the City. 

Deltagarna kunde ta del av de främsta specialisterna från Sverige, Frankrike, Bulgarien, Rumänien, 

Kroatien, Japan, Egypten, Turkiet, Tyskland och Ryssland. 

ArkDes har medverkat i uppstartsarbetet hos projektägaren DOGA (Norsk design- og 

arkitektursenter) kring innehållet i flertalet arkitekturtriennaler i Oslo. Även så till 2016 års triennal 

kallad för After Belonging – A Triennale In Residence, On Residence, and the Ways We Stay in 

Transtit, kurerad av the After Belonging Agency. 

ArkDes är medlem i den internationella organisationen ICAM (International confederation of 

architectural museums) och medverkar regelbundet i de konferenser som anordnas. I år ägde mötet 

rum Ljubljana, Slovenien under temat Architecture Museums at the crossroads.  

I samverkan med svensk Form visades också utställningsdelar producerade av ArkDes kring 

Stockholmsutställningen 1930 i februari månad Form på Blue Dragon Art Company i Taipei. 

ArkDes forskarmiljö har under 2016 inlett ett samarbete inom ram för EU-projektet Horizon 2020: 

urbanHist / 20th Century European Urbanism. Joint EU Horizon 2020: Ett integrerat forsknings- och 

doktorandprogram mellan Blekinge tekniska högskola, Pavol Jozef Safarik University, Slovakien, 

Bauhaus-Universität, Weimar och Universidad de Valladolid, Spanien som syftar till att utveckla 

forskning om stadsutveckling och planering i 1900-talets Europa. Förutom intressanta 

forskningsmöten sträcker sig ArkDes åtagande till att ta emot och handleda två doktorander januari-

mars 2018.   

Ett nordiskt partnerskap för utvecklingen av hållbar produktion och konsumtion har bildats för att 

främja nya idéer om ett mer etiskt förhållningssätt till produktion och en mer hållbar konsumtion. 

ArkDes har fått medel från Nordiska ministerrådet för att tillsammans med Form/Design Center i 

Malmö driva projektet i nära samverkan med DOGA i Norge, Dansk Design Center, DDC i Danmark, 

Iceland Design Center på Island samt Aalto University i Finland. Projektet löper till 31/12 2016.  

Tillgänglighet 
ArkDes har generellt sett god tillgänglighet till lokalerna; det är byggt i ett plan, vilket gör det lätt för 

alla att ta sig runt i utställningssalarna, biblioteket och samlingarna. Alla dörrar öppnas automatiskt. 

Det finns heller inga hindrande trösklar i lokalerna. Hiss finns mellan entrén på Exercisplan och entrén 

på sjösidan. 

Parkeringsplatser för rörelsehindrade finns utanför entréerna. Handikapptoalett med skötbord finns 

på flera platser i byggnaden. Rullstolar och barnvagnar finns kan lånas i entrén. Fällstolar finns att låna 

i utställningssalarna. Hörslinga finns i Auditoriet, Biografen och Aula ArkDes. 

Den permanenta utställningens texter finns tillgängliga både i lättläst form och i stor stil. Under året 

har också audioguider på svenska och engelska överförts till en ny plattform. Texter till tillfälliga 

utställningar tillhandahålls i stor stil för besökarna. 

ArkDes webbplats är utformad enligt WAI:s riktlinjer (Web Accessibility Initiative). 

ArkDes tillgänglighetspolicy poängterar att det rör sig om ett kontinuerligt arbete som ska integreras i 

samtliga verksamheter.  

Vi finns med i appen Frittframapp - som enkelt visar framkomlighet och tillgänglighet. 

http://www.archdaily.com/tag/belonging
http://www.frittframapp.se/
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JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 

SFS 2013:71 Instruktion 

§ 4 Myndigheten ska integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barn-och ungdomsperspektiv samt även 
främja ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete i sin verksamhet. 
 

 

 
ArkDes arbetar kontinuerligt med att integrera barn- och ungdomsperspektiv i sina publika 

verksamheter. I de stora tillfälliga utställningarna deltar pedagoger i framdriften och arbetar med 

ingångar riktade till yngre besökare. I Bo.Nu.Då provades ett nytt koncept där det inte fanns svar som 

var rätt eller fel, men i utställningen fanns ett spår med diskussionsfrågor med syfte att sätta igång 

reflektioner och meningsutbyte i familjer.  

I utåtriktade verksamheter handlar jämställdhets och mångfaldsperspektiven till stor del om att bereda 

plats för olika röster. Vi måste säkerställa att olika kommer till tals i program och utställningar och 

möjliggöra ett inkluderande arbetssätt. Arbetet utgår från ArkDes Jämställdhets- och mångfaldsplan. 

 

 

                     Foto: Paul Kühlhorn 
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KOMMUNIKATION      

Identitet och media 
Under 2016 har ArkDes fortsatt att implementera den grafiska identiteten i olika kanaler, genom 

skyltning, profilprodukter med mera, vilket gjort att upplevelsen av ArkDes identitet blivit tydligare. 

För årets stora bostadssatsning Bo. Nu. Då. togs ett helhetskoncept (av kommunikationsbyrån 

Futurniture) fram för vilket ArkDes blev nominerade till Svenska Designpriset. 

Sommarens stora publikdragare Yayoi Kusama – I oändligheten som genomfördes i samarbete med 

Moderna Museet genererade ett stort genomslag både i dagspress och etermedia. Utställningens 

marknadsföring i foajé samt den gemensamma värdfunktionen ökade synergier mellan de båda 

museerna och skapade ett mervärde för besökarna. Under utställningsperioden möttes besökarna av 

Kusamas prickiga träd och installationen Polkaprickarnas uppgång i träden/Ascension of Polka Dots on 

the Trees av Yayoi Kusama där även konserter arrangerades under Stockholm Music & Art. 

Under 2016 har ArkDes pepparkakshusutställning fortsatt att generera stort utrymme på redaktionell 

plats. Bland annat uppmärksammade den Internationella nyhetsbyrån Reuters tävlingen genom att 

skicka ut ett rörligt telegram internationellt. Aftonbladet, Expressen, SVT, TV 4, TT och många lokala 

dagstidningar rapporterade från utställningen vilket resulterade i 175 artiklar, bloggar och etermedier.  

En sökning i databasen Mediearkivet* visar att ArkDes under 2016 uppmärksammats/nämnts i 963 

artiklar, bloggar och etermedier (2015: 888).  

När det gäller arrangemanget för den 15 Arkitekturbiennalen i Venedig har ArkDes tagit hjälp av extern 

kompetens för att sammanställa mediegenomslaget. Utställningen In Theraphy genererade ca 300 

redaktionella artiklar och över 500 omnämnanden i social medier. 

Ökad digital räckvidd  
Sociala medier och digitala kanaler är en central kommunikationskanal i arbetet med att lyfta aktuella 

samhällsfrågor och nå ut till våra målgrupper nationellt. ArkDes digitala strategi innefattar att 

tillgängliggöra material via kanaler som YouTube, Vimeo, Digitalt museum och iTunes. För att nå ut 

nationellt filmas föreläsningar kontinuerligt och läggs upp på ArkDes webb. 

Webbarna www.arkdes.se och www.hallbarstad.se är naven för ArkDes kommunikation. För vissa 

projekt skapas kampanjwebbar för att möta publiken på bästa sätt. Under 2016 upprättades 

kampanjsajter för In Therapy – Nordic Countries Face to Face, Design S och Pepparkakshus.  

Nytt för 2016 är att ArkDes mäter omnämnanden i sociala medier (via Meltwater). Under året har 

ArkDes bevakat alla större utställningar och hur omnämnanden av ArkDes i sociala medier. 

Som ett resultat av satsningen på en stark digital närvaro har räckvidden för ArkDes verksamhet 

fortsatt att öka under 2016. 

- Webben ArkDes.se. hade 124 354 användare (statistik från Google analytics vilket betyder unika 

webbläsare) (2015: 116 256).  

- Facebook:  9 986 (2015: 8 444 följare).  

- Instagram: 6 478 (2015: 3 691 följare).  

- Twitter:  2 669 (2015: 2232 följare).  

- Webben Hållbar Stad: 50 650  
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- Facebook Hållbar stad: 4260 (2015: 3569 följare).  

- Twitter Hållbar stad: 3830 (2015: 3356 följare).  

- Mottagare nyhetsbrev: 30 910 (2015: 20 365)  

– Omnämnanden i sociala medier: 2084 gånger.  

– Kampanjsajter (Intherapy.arkdes.se, designs.arkdes.se och pepparkakshus.arkdes.se).  

Totalt: 16 054 användare. 

*Mediearkivet är Retrievers arkiv med tryckt material från alla stora dagstidningar, landsortstidningar och 

hundratals tidskrifter och magasin. Här finns även webbtidningar. Under 2016 har ArkDes arbetat med att 

kvalitetssäkra medierapporteringens mätmetod. Resultatet innehåller nu bara redaktionella artiklar där ArkDes 

nämns och inte kalendarier, tipssidor med mera. 

 

INSYNSRÅD 

SFS 2013:7 Instruktion 

8 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sex ledamöter 

 

 

Insynsrådet vid Statens centrum för arkitektur och design består av fyra ledamöter och har haft två 

möten under 2016. Vid dessa har Insynsrådet informerats och då getts tillfälle att diskutera 

verksamhetens inriktning och planering, budget och ekonomi, organisation m.m. Insynsrådet 

ledamöter under 2016 har varit:  

- Ingrid Giertz Mårtenson, verkställande direktör 

- Daniel Ewerman, industridesigner och verkställande direktör 

- Christer Malmström, arkitekt och professor  

- Under året ersattes Carl Älfvåg, av Christer Larsson, arkitekt och stadsbyggnadsdirektör 

 

 

ADMINISTRATION 

Den administrativa enheten utgör ett stöd till ledningen och övriga organisationen i frågor som berör 

bl.a. ArkDes ekonomi, diarium, IT, lokaler, personalärenden, säkerhet och telefoni. 

Den administrativa enheten har även under år 2016 varit drivande i det förändringsarbete som på 

allvar påbörjades under 2014. Förutom att bringa ekonomin i balans och skapat en sund ekonomisk 

struktur och rutiner, har enheten också varit drivande när det gäller att utveckla samarbetet med 

Moderna museet kring gemensamma funktioner. Som ett resultat, utöver de ekonomiska vinsterna 

och en ekonomi i balans, har den administrativa enheten mer eller mindre avvecklat sig själv till förmån 

för samarbete och samverkan med Moderna museet. 
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Personal 
Antalet anställda har minskat något i jämförelse med föregående år vilket kan förklaras dels med 

otillsatta tjänster, dels samarbetet med Moderna museet kring gemensamma funktioner. 

Antalet anställda (antal årsmedeltal):  37 
(2015:39, 2014:44, 2013:44), varav män: 12  (2015:13, 2014:16, 2013:18), varav kvinnor: 25 (2015:26, 
2014:28, 2013:26). 
  
Årsarbeten (antal årsarbetskrafter): 27  (2015:27, 2014:31, 2013:35).  
  
Antal tillsvidareanställda: 29 (den 31 december 2016), (2015:29, 2014:32, 2013:30).  
  
Antal visstidsanställda: 7  (den 31 december 2016), (2015:7, 2014:6, 2013:5).  
 

EKONOMI 

Utställningsersättning 
Myndigheten skall mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda 

konstnärsorganisationer om konstnärers ersättning vid utställning av konstverk särskilt redovisa 

utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet. Arkitektur och designcentrum 

har under verksamhetsåret 2016 utbetalt ersättning enligt MU avtalet med 134.000 kr. 

Kostnader för prestationer 
I nedanstående tabell redovisas kostnader fördelade på olika myndighetens viktigaste prestationer 

enligt FÅB 3 kap 1§. Kostnaderna inkluderar direkta och indirekta kostnader. De indirekta 

kostnaderna såsom lokalkostnader och overhead (OH) fördelas på prestationerna efter de direkta 

kostnadernas relativa andel. Objektplanen modifierades 2013 varför jämförelsesiffror saknas för 

vissa prestationer som tillkommit under senare delen av 2013. 

Prestation-Kostnader (tkr) 2016 2015 2014 2013 

Utställningar 28.590 30.094 28.239 34.600 

Verksamhet för barn och unga 2.064 1.909 1.840 1.100 

Visningar och program 1.938 3.871 5.254 5.200 

Samlingarna, bevarande 8.307 6.630 6.343 5.700 

Samlingarna, tillgängliggörande 6.072 6.758 5.751 - 

Arkitekturens form & design, betydelse i samhället 6.032 381 1.314 - 

Mötesplats för form och design 6.143 3.330 1.045 - 

Forskning och kunskapsuppbyggnad 4.790 4.116 6.548 - 

Total 63.936 57.089 56.334 - 

 

Framträdande i tabellen är verksamhetskostnaderna för Arkitekturens form och design vars 

kostnader avspeglar Biennalen i Venedig 2016 och som ArkDes varit huvudansvarig för. Mötesplats 

för form och design uppvisar även 2016 en kraftig ökning för andra året i rad. Ökningen speglar den 

satsning ArkDes genomfört under verksamhetsåret 2015 och 2016 i projektet Hållbar Stad.  
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Kostnader  
Årets kostnader uppgår till 63.936 tkr (57.194). De mest framträdande kostnaderna består av 

kostnader för Personal, Lokaler, Övriga driftskostnader och Avskrivningar. Deras procentuella andelar 

framgår av följande diagram. 

 

Personalkostnaderna 
Personalkostnaderna uppgick 2016 till 20.985 tkr (20.928). Personalkostnaderna har inte ändrats 

jämfört med utfallet 2015. Personalkostnaderna planeras öka under kommande verksamhetsåret 

2017.  

Genomsnittet anställda och antalet årsarbetskrafter uppgick till 37 respektive 27. 

Lokalkostnader 
Lokalkostnaderna uppgick till 15.241 tkr (15.384) och är i princip oförändrade jämfört med tidigare 

år. Kostnaderna fördelar sig enligt nedanstående tabell. 

Specifikation Lokalkostnader (Tkr) 2016 2015 2014 2013 

Lokalhyra 14.232 14.098 14.212 14.196 

El- och uppvärmning 295 650 162 330 

Reparationer och underhåll 129 2 83 195 

Städning 521 569 560 639 

Övriga driftskostnader 64 65 135 - 

Total 15.241 15.384 15.152 15.360 

El- och uppvärmningskostnader uppvisar högst varierade värden över perioden 2013-2016. ArkDes 

kan konstatera att Statens Fastighetsverk under verksamhetsåret 2015 monterat ett stort antal nya 

elmätare avseende de lokaler ArkDes disponerar. Enligt uppgift har tidigare fördelning baserats på 

uppskattning. Det kommer att vara aktuell att följa upp utfallet och diskutera frågan vidare med SFV 

även under verksamhetsåret 2017. 

Övriga driftskostnader 
Övriga driftskostnader uppgår till 26.333 tkr (19. 377) en kraftig ökning och avspeglar främst en 
ökning av köpta konsulttjänster i samband med produktionen av utställningar (tex Biennalen 
Venedig).  Mötesplats för form och design har under verksamhetsåret en ökad aktivitet vilket 
medfört en ökade kostnader jämfört med utfallet 2015. 

32.8%

23.8%

41.2%

0.1% 2.1%

Personalkostnader

Lokalkostnader

Övriga driftskostnader

Finansiella kostnader

Avskrivningar
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Intäkter   
Verksamheten finansieras främst genom anslag från statsbudgeten. Anslagsintäkterna uppgick till 

55.071 tkr (48.735), en ökning jämfört med utfallet 2015 med 6.335 tkr eller med 13 %. Intäkternas 

andelar fördelar sig enligt följande diagram. 

 

Avgifter 
Avgiftsintäkterna uppgick till 5.854 tkr (5.952). Avgifterna utgjordes främst av entréavgifter 4.000 tkr 

(3.389) samt Övrigt 1.854 tkr (1.679).  

Bidrag 
Under året har myndigheten intäktsfört bidragsintäkter om 2.988 tkr (2.490) vilket är en ökning  med 

498 tkr eller 20 % jämfört med utfallet 2015. Ökningen hänger främst samman med ökad extern 

finansiering i projektet Hållbar Stad. 

 Oförbrukade bidrag per 2016-12-31 uppgår till 1.659 tkr. 

Likviditet och anslagsutnyttjande 
Tidigare verksamhetsåret 2013 och under inledningen av 2014 var likviditeten ansträngd. 

Myndigheten saknade vid ingången av verksamhetsåret 2014 ett anslagssparande och 1.400 tkr av 

anslagskrediten hade redan utnyttjats vid utgången av verksamhetsåret 2013 (reducerade 

anslagsutrymmet 2014 i motsvarande grad).  

Utöver dessa begränsande faktorer fanns även ett underskott om 2.200 tkr från den tidigare 

”Butiksverksamheten” att ta hänsyn när myndigheten skulle vidta kraftfulla åtgärder för att bringa 

ekonomin i balans. 

Myndigheten vidtog under verksamhetsåret 2014 en tydlig kursomläggning och tog krafttag för att 

efter ett antal år av underskott åter bringa ekonomin i balans. Trots det svåra utgångsläget under 

inledningen av 2014 lyckades myndigheten avsluta verksamhetsåret 2014 med en ekonomi i balans, 

ett anslagssparande om 1.500 tkr eller 3 % och en plan för att avverka det återstående underskottet 

avseende tidigare butiksverksamhet. 

ArkDes har under verksamhetsåren 2015 och 2016 fortsatt haft fokus på en ekonomi i balans.  

ArkDes har en stabil ekonomi och en god likviditet sedan utgången av verksamhetsåret 2015. 

96.3%
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Samarbetet med Moderna Museet (MM) 

Bakgrund 
I respektive myndighets instruktion (ArkDes SFS 2013:71) finns angivet att ArkDes skall samarbeta 

med Moderna Museet (MM) om gemensamma funktioner. Under hösten 2014 utvecklades detta 

samarbete tydligt och med en större dynamik än tidigare år. De båda myndigheterna bedriver sina 

respektive verksamheter i ”samma hus” vilket utgör en mycket god förutsättning till ett nära 

samarbete inom många områden. 

Syfte 
Samarbetet syftar till att utnyttja synergierna myndigheterna emellan, bättre utnyttjande av 

gemensamma resurser, minskad sårbarhet och inte minst till att minska kostnaderna. 

Samarbetsområden 

 Entré, Entrédisk, Värdar 

 Lokaler och Säkerhet 

 IT 

 Telefoni 

 Ekonomiadministration 

 Personaladministration 

 Posthanteringen, Varuleveranser 

 Uthyrning av våra lokaler (bokningstjänst-konferens) 

 

 

  



Statens centrum för arkitektur och design – Årsredovisning 2016 

 

44 
 

EKONOMISK REDOVISNING 

 

RESULTATRÄKNING     

(tkr) Not 2016   2015 

     

Verksamhetens intäkter     
Intäkter av anslag 1 55'071  48'735 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 5'854  5'952 

Intäkter av bidrag 3 2'988  2'491 

Finansiella intäkter 4 23  15 

Summa  63'936   57'194 

     

Verksamhetens kostnader     
Kostnader för personal 5 -20'985  -20'928 

Kostnader för lokaler  -15'241  -15'384 

Övriga driftkostnader 6 -26'333  -19'377 

Finansiella kostnader 7 -46  -31 

Avskrivningar och nedskrivningar  -1'330  -1'369 

Summa  -63'936   -57'089 

     

Verksamhetsutfall  0  105 

     

     

Årets kapitalförändring 8 0  105 
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BALANSRÄKNING     

(tkr) Not 2016-12-31   2015-12-31 

     
TILLGÅNGAR     
Immateriella anläggningstillgångar     
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 9 32  0 

Summa  32  0 

     
Materiella anläggningstillgångar     
Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 2'640  3'097 

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 11 1'493  1'936 

Summa  4'132  5'033 

     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar  326  360 

Fordringar hos andra myndigheter 12 1'641  1'077 

Övriga kortfristiga fordringar 13 0  10 

Summa  1'967  1'447 

     
Periodavgränsningsposter     
Förutbetalda kostnader 14 2'079  1'548 

Upplupna bidragsintäkter 15 175  0 

Övriga upplupna intäkter 16 0  56 

Summa  2'254  1'604 

     
Avräkning med statsverket     
Avräkning med statsverket 17 -1'488  -1'554 

Summa  -1'488  -1'554 

     
Kassa och bank     
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  7'158  7'479 

Kassa och bank    6 

Summa  7'158  7'485 

     
SUMMA TILLGÅNGAR  14'055  14'016 
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BALANSRÄKNING     

(tkr) Not 2016-12-31   2015-12-31 

     
KAPITAL OCH SKULDER     
Myndighetskapital 18    
Balanserad kapitalförändring  0  -105 

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 8 0  105 

Summa  0  0 

     
Avsättningar     
Övriga avsättningar 19 143  100 

Summa  143  100 

     
Skulder m.m.     
Lån i Riksgäldskontoret 20 3'703  5'033 

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 21 1'331  1'164 

Leverantörsskulder  5'126  3'212 

Övriga kortfristiga skulder 22 337  316 

Summa  10'497  9'725 

     
Periodavgränsningsposter     
Upplupna kostnader 23 1'756  1'889 

Oförbrukade bidrag 24 1'659  2'302 

Summa  3'415  4'191 

     
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  14'055  14'016 
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ANSLAGSREDOVISNING     

        

Redovisning mot anslag      

        

Anslag   
Ing. 

över- Årets till- Indrag- Totalt Utgifter Utgående 

(tkr)  förings- delning ning disponi-  över- 

  belopp enl. regl.  belt  förings- 

   brev  belopp  belopp 

  Not             

        
Uo 17 8:1 Ramanslag        
Centrala museer:         
Myndigheter        
ap. 7 Statens centrum        
för arkitekur och design 25 1'628 55'112 -106 56'634 -55'075 1'558 

        

        
Summa   1'628 55'112 -106 56'634 -55'075 1'558 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER    
      
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd   
av detta kan summeringsdifferenser förekomma.     

      

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR     

      

Tillämpade redovisningsprinciper     
Myndighetens bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om myndigheters 

bokföring samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna.    

      
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen om årsredovisning och budgetunderlag 

(FÅB, 2000:605) samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna.    

      
I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordning om myndigheters bokföring)     
tillämpar myndigheten brytdagen den 5 januari. Efter brytdagen har fakturor överstigande   
20 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.      

      

Kostnadsmässig anslagsavräkning     
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr. o. m. år 2009 anslaget först    
vid uttaget enligt undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 15, 74 tkr,   
har år 2016 minskat med 4 tkr.     

      

Värderingsprinciper     
Anläggningstillgångar     
En anläggningstillgång kan vara materiell, immateriell eller finansiell. Som anläggningstillgång   
redovisas förvärvade licenser och rättigheter samt maskiner och inventarier. För att ArkDes skall  

klassificera en tillgång som en anläggningstillgång skall följande kriterier vara uppfyllda:  
 

     
·         Avsedd för stadigvarande bruk eller innehav    
·         Att tillgången kontrolleras och-/eller förvaltas av ArkDes    
·         Värdet (exkl. moms) uppgår till minst 20.000 kr    
·         Ekonomiska livslängden uppgår till minst 3 år    

      
Ekonomisk livslängd understigande tre år     
Om den ekonomiska livslängden understiger tre år får anskaffningen redovisas som en  
anläggningstillgång om kostnadsfördelningen över tid annars skulle komma att påverkas väsentligt.  

Beslut om detta fattas i förekommande fall separat     
 

     
Anläggningstillgång uppdelad i komponenter     
En anläggningstillgång kan behöva delas upp i komponenter utifrån de olika komponenternas   
nyttjandeperioder, anskaffningsvärde samt komponenternas andel av tillgångens totala   
anskaffningsvärde. Beslut om detta fattas i förekommande fall separat.    
 

     
Förbättringsutgifter på annans fastighet     
Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på annans fastighet är 20.000 kr. Avskrivningstiden för   
förbättringsutgifter på annans fastighet uppgår till högst den återstående giltighetstiden på   
hyreskontraktet, dock lägst tre år.      
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Avskrivningstider övrigt     
I övrigt skall följande avskrivningstider tillämpas:     

      

År Objekt     

3 Datorer och Kringutrustning     

5 Maskiner och inventarier     

5 Möbler     

10 Förbättringsutgifter annans fastighet     

5 Immateriella anläggningstillgångar     

5 Basutställningar     
  

    
  

    
Bärbara datorer liksom mobiltelefoner och läsplattor anses ha en kortare livslängd än tre år och  

kostnadsförs och anslagsavräknas därför direkt.     
 

     
Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod.     
 

     
Större anskaffningar av likartade tillgångar av mindre värde    
ArkDes beslutar att större anskaffningar av likartade tillgångar som uppgår till minst 50.000 kr   
(exkl moms) skall betraktas som en anläggningstillgång. En förutsättning är dock att samtliga kriterier 

för en anläggningstillgång är uppfyllda, att avskrivningstiderna är desamma, att anskaffningstidpunkten  

är densamma och att fakturering sker samlat så att bokföring kan ske på ett gemensamt   
anläggningsnummer i ekonomisystemet Agresso.     
 

     
Lånefinansiering anläggningstillgångar och avskrivningar     
Anläggningstillgångar lånefinansieras med lån hos Riksgäldskontoret. Avskrivning sker enligt plan med 

linjär avskrivningsmetod. Avskrivning under anskaffningsåret sker from den månad tillgången tas i bruk. 
 

     
Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar 

enligt plan. En överensstämmelse mellan avskrivningar och amorteringar eftersträvas.  
 

     
Omsättningstillgångar     
Fordringar har tagits upp till det belopp som efter individuell prövning beräknas inflyta. Fordringar i  

utländska valuta värderas till balansdagens kurs.     
 

     
Skulder      
Skulder tas upp till nominellt belopp. Skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.  
 

     

Intäkter av avgifter     
Intäkter av avgifter enligt § 4 Avgiftsförordningen består av lokalhyra för uthyrning av främst café- och  

konferenslokaler. Intäkter av försäljning av varor likställs med försäljning i museibutiken.  
 

     

Avgiftsbelagd verksamhet     
Redovisning av avgiftsbelagd verksamhet görs enligt tabell i regleringsbrevet.   
 

     

Anslagsavräkning     
Avräkning av anslag sker löpande per transaktion via s.k. transaktionstrigger i Agresso.   
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Anslagsavräkningen baseras på kostnadsmässig avräkning.    
 

     

Periodavgränsningsposter     
Som periodavgränsningspost bokförs belopp som överstiger 20.000 kr.    
 

     

Ersättningar och andra förmåner     

      
Rådsledamöter / andra styrelseuppdrag     

          
Ersättning 

(tkr) 

Daniel Ewerman    0 

Ledamot Konstfack     
Ledamot Transformation Design AB     
Ledamot Custellence Enterprise AB     
Programrådsmedlem i Energimyndighetens program: Energi, IT och design   

      
Ingrid Giertz-Mårtenson    0 

VD Swedish Vision AB     
Senior Advisor i Centrum för Näringslivshistoria     

      
Christer Larsson    0 

Stadsbyggnadsdirektör i Malmö     
Ledamot i IVA, Kungl IngenjörsVetenskapsAkademien     
Adj professor i Arkitektur, arkitektskolan Lunds 
universitet     
Ordförande i NordicCityNetwork     
Honorary Academician i Academy of Urbanism     

      
Christer Malmström    0 

Delägare i Malmström Edström arkitekter ingenjörer AB     
Skolchef på Arkitektskolan - Lunds universitet     

      
Anna Qvennerstedt     
            

Inga arvoden har betalats ut under 2016     

      
Ledande befattningshavare / styrelseuppdrag     

          Lön 

Kerstin Brunnberg, tf Överintendent 
T o m 2016-06-

30   563 

Jan Kimby, tf Överintendent 
Från 2016-07-

01     760 

Inga förmåner      

      

      

Anställdas sjukfrånvaro     

      
I tabellen redovisas anställdas totala sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda   
ordinarie arbetstiden. Vidare redovisas andel av totala sjukfrånvaron under en    
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.     
I tabellen redovisas också sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder i förhållande till   
respektive grupps sammanlagda ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaron redovisas i procent.   
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Sjukfrånvaro   2016 2015   
Totalt  5.2% 5.5%   
Andel 60 dagar eller mer 53.0% 53.2%   
Kvinnor  6.0% 6.7%   
Män  3.7% 3.4%   
Anställda          - 29 år - -   
Anställda 30 år - 49 år 6.5% 4.8%   
Anställda 50 år - 3.1% -   

      
Sjukfrånvaro för en Anställda -29 år lämnas inte eftersom antalet     
anställda i gruppen är under tio personer.     
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Noter         
(tkr)         
Resultaträkning        
      2016 2015     
         

Not 1 Intäkter av anslag       

  Intäkter av anslag 55'071 48'735     

  Summa 55'071 48'735     
         
  Summa "Intäkter av anslag" (55 071 tkr) skiljer sig från summa "Utgifter" (55 075 tkr) på      
  anslaget/anslagen Uo 17 8:1. Skillnaden (4 tkr) beror på minskning av      
  semesterlöneskuld som intjänats före år 2009. Denna post har belastat       
  anslaget/anslagen, men inte bokförts som kostnad i resultaträkningen.      
         

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar       

  
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 
Lokaler 

 
 

1'168 920     
  Entréer och visningar 4'000 3'988     
  Övriga intäkter enligt 4§ avgiftsförordningen 651 863     

  Summa 5'819 5'771     

  
 
Sponsringsintäkter enligt 15A§ Kapitalförsörjningsförordningen  0 150    

  Övriga intäkter av andra ersättningar  35 30    

  
 
Summa  5'854 5'952    

         

         

         

Not 3 Intäkter av bidrag   
    

   Bidrag från statliga myndigheter 2'514 2'254     

  Bidrag från EU:s institutioner 12 0     

  Bidrag från övriga 462 237     

  Summa 2'988 2'491     

         

Not 4 Finansiella intäkter       

  Ränta på lån hos Riksgäldskontoret 23 15     

  Summa 23 15     
         
  Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2015-02-18 varit negativ     
         

Not 5 Kostnader för personal       

  

Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och 
andra avgifter enligt lag och avtal) 

14'642 13'807     
  Varav lönekostnader ej anställd personal 0 58     
  Sociala avgifter 5'768 6'604     
  Övriga kostnader för personal 575 517     

  Summa 20'985 20'928     
         
Not 6 Övriga driftkostnader     

  Reparationer och underhåll  265 218     
  Reaförlust vid avyttring av anläggningstillgång 14 0     
  Offentligrättsliga avgifter, skatter, kundförluster 1 46     
  Resor, representation, information 2'155 859     
  Köp av varor 4'472 2'390     
  Köp av tjänster 19'426 15'864     

  Summa 26'333 19'377     
         
  Ökade övriga driftkostnader kan främst hänföras till en ökning av köpta tjänster i samband med     
  ArkDes utställning Biennalen i Venedig sommaren 2016       
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Not 7 Finansiella kostnader       

  Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 35 10     
  Övriga finansiella kostnader 11 21     

  Summa 46 31     
         
  Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2015-02-18 varit negativ     
         
Not 8 Årets kapitalförändring       

  Avgiftsfinansierad verksamhet, över-/underskott 0 105     

  Summa 0 105     
         
Balansräkning        

      2016-12-31 2015-12-31     

         
Not 9 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 

      
  Årets anskaffningar  32 0     

  Summa anskaffningsvärde 32 0     
  Ingående ackumulerade nedskrivningar 0 0     

  Summa ackumulerade avskrivningar 0 0     
  Utgående bokfört värde 32 0     
         

Not 10 Förbättringsutgifter på annans fastighet       

  Ingående anskaffningsvärde 4'770 4'791     
  Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde  0 -21     

  Summa anskaffningsvärde 4'770 4'770     
  Ingående ackumulerade avskrivningar  -1'673 -1'236     
  Årets avskrivningar  -457 -457     
  Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar  0 21     

  
Summa ackumulerade avskrivningar -2'130 -1'673     

  Utgående bokfört värde 2'640 3'097     

         
Not 11 Maskiner, inventarier, installationer m.m.       

  Ingående anskaffningsvärde  20'861 21'248     
  Årets anskaffningar  429 23     
  Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde  0 -410     

  Summa anskaffningsvärde 21'291 20'861     
  Ingående ackumulerade avskrivningar  -18'926 -18'424     
  Årets avskrivningar  -872 -912     
  Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar  0 410     

  Summa ackumulerade avskrivningar -19'798 -18'926     
  Utgående bokfört värde 1'493 1'936     
         

Not 12 Fordringar hos andra myndigheter       

  Fordran ingående mervärdesskatt 1'454 756     
  Kundfordringar hos andra myndigheter 187 321     

  Summa 1'641 1'077     
         
Not 13 Övriga kortfristiga fordringar   

    
  Fordringar hos anställda 0 10     

  Summa 0 10     
         

Not 14 Förutbetalda kostnader        

  Förutbetalda hyreskostnader 1'328 1'314     
  Utställningskostnader 437 0     
  Övriga förutbetalda kostnader 314 234     

  Summa 2'079 1'548     
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Not 15 Upplupna bidragsintäkter       

  Inomstatliga 141 0     
  Utomstatliga 34 0     

  Summa 175 0     
         
Not 16 Övriga upplupna intäkter   

    
  Övriga upplupna intäkter utomstatliga 0 56     

  Summa 0 56     
         
         
         
         
         
         
         
Balansräkning        
      2016-12-31 2015-12-31     

         

Not 17 Avräkning med statsverket       
  

         

Anslag i räntebärande flöde         

Ingående balans -1'628 -1'993       

Redovisat mot anslag  55'075 50'611       

Anslagsmedel som tillförts räntekonto  -55'112 -50'724       

Återbetalning av anslagsmedel  106 478       

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -1'558 -1'628       
         

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats 
mot anslag         

Ingående balans 74 74       

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -4 0       
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats 
mot anslag 70 74       

         
         

Summa Avräkning med statsverket -1'488 -1'554     

         

Not 18 Myndighetskapital       

  
Specifikation förändring av myndighetskapitalet 

      
  

 
      

  

 

Balanserad 
kapitalföränd-

ring, 
avgiftsbelagd 
verksamhet 

Kapitalföränd-
ring enl 

resultaträk-
ningen 

Summa    

  Utgående balans 2015 -105 105 0    

  Rättelser 0 0 0    

  Ingående balans 2016 -105 105 0    

  Föregående års kapitalförändring 105 -105 0    

  Årets kapitalförändring  0 0    

  Summa årets förändring 105 -105 0    

  Utgående balans 2016 0 0 0    
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Balansräkning    
    

      2016-12-31 2015-12-31 
    

         

Not 19 Övriga avsättningar       
  

Avsättning för lokalt omställningsarbete         

Ingående balans 100 59       

Årets förändring 43 41       
Utgående balans 143 100       

       

  Det avsatta beloppet beräknas inte användas under 2017       
         

Not 20 Lån i Riksgäldskontoret       

  Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.       
         
  Ingående balans 5'033 6'379     
  Under året nyupptagna lån 0 23     
  Årets amorteringar -1'330 -1'369     

  Utgående balans 3'703 5'033     
         

  Beviljad låneram enligt regleringsbrev 12'000 10'000     
Balansräkning        
      2016-12-31 2015-12-31     

         

Not 21 Kortfristiga skulder till andra myndigheter       

  Utgående mervärdesskatt 73 56     
  Arbetsgivaravgifter 398 305     
  Leverantörsskulder andra myndigheter 860 695     
  Övrigt 0 108     

  Summa 1'331 1'164     
         

Not 22 Övriga kortfristiga skulder       

  Personalens källskatt 315 275     
  Övrigt 22 41     

  Summa 337 316     
         

Not 23 Upplupna kostnader       

  Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 883 758     
  Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter 320 181     
  Övriga upplupna kostnader 553 950     
  Upplupna kostnader i transfereringsverksamhet 0 0     

  Summa 1'756 1'889     
         

Not 24 Oförbrukade bidrag       

  Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet 1'485 1'855     

  

Bidrag som erhållits från icke-statliga organisationer eller 
privatpersoner 

174 447     

  Summa 1'659 2'302     
         
  varav bidrag från statlig myndighet som förväntas tas i anspråk:       
  inom tre månader 0 0     
  mer än tre månader till ett år 1'659 0     
  mer än ett år till tre år 0 3'202     
  mer än tre år 0 0     

  Summa 1'659 3'202     
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Anslagsredovisning       
         

Not 25 Uo 17 8:1 Centrala museer: Myndigheter       
  

ap. 7 Statens centrum för arkitektur och design 

      

  
Myndigheten får disponera 1 522 tkr av det ingående 
överföringsbeloppet, d.v.s. 3% av föregående års tilldelning       

  50 724 tkr enligt regleringsbrevet.       

  Anslaget är räntebärande.        

         
         

 
 
AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET     

          
 

          

  t o m       

  2014 2015 2015 2016 2016 2016 2016 

         

(tkr)   +/- +/- ack Int Kostn +/- ack 

         

Verksamhet med full kostnadstäckning      

Försäljning av varor, budget             

enl  regleringsbrev       0 0     

Försäljning av varor -1'981 1'981 0 0 0 0 0 

Undersökningar, utredningar och andra           

 tjänster, budget enl regleringsbrev   0 0     

Undersökningar, utredningar       

och andra tjänster        0 0     

Summa  -1'981 1'981 0 0 0 0 0 

         

                  

         

Övrig avgiftsbelagd verksamhet       

Entreer och visningar, budget             

enl regleringsbrev       370       

Entréer och visningar    4'000  4'000 4'000 
Övrigt, budget enl 
regleringsbrev     1'000       

Övrigt         1'820   1'820 1'820 

Summa     5'820  5'820  
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA   

UPPGIFTER       

(tkr) 2016 2015   2014 2013 2012 

       
Låneram Riksgäldskontoret       
Beviljad 12'000 10'000  10'000 10'000 10'000 

Utnyttjad 3'703 5'033  6'379 9'166 6'216 

       
Kontokrediter Riksgäldskontoret       
Beviljad  10'000 10'000  5'794 5'794 7'000 

Maximalt utnyttjad  0 0  6'685 5'242 3'305 

       
Räntekonto Riksgäldskontoret       
Ränteintäkter 0 15  3 3 10 

Räntekostnader 35 10  14 15 8 

       
Avgiftsintäkter       
Avgiftsintäkter som disponeras       
Beräknat belopp enligt regleringsbrev 1'370 5'100  7'330 7'330 6'000 

Avgiftsintäkter 5'854 5'952  5'820 8'502 5'649 

       
Anslagskredit       
Beviljad 1'653 1'552  1'515 1'492 1'365 

Utnyttjad 0 0  0 1'368 562 

       
Anslag       
Ramanslag       
Anslagssparande 1'558 1'628  1'993 0 0 

       
Bemyndiganden       
Ej tillämplig       

       
Personal       
Antalet årsarbetskrafter (st) 27 27  31 35 35 

Medelantalet anställda (st)* 37 39  44 44 44 

       
Driftkostnad per årsarbetskraft 2'317 2'063  1'751 1'714 1'617 

       
Kapitalförändring       
Årets 0 105  94 147 -891 

Reglering av tidigare årets underskott  1'876 **    
Balanserad 0 -1'981   -2'075 -2'222 -1'331 

       
* I beräkningen av medelantalet anställda 2016 och 2015 är inte eventuellt tjänstledig personal frånräknad. 

       
** För 2015 är Årets kapitalförändring och balanserad kapitalförändring består av resultat för den   

avgiftsbelagda verksamheten. Under 2015 har tidigare åres underskott reglerats med 1 876tkr. Dessa  

medel har tagits från anslaget.       
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Jag/Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av  
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.  

  

  
Ort och datum  

  

  

  

  
   
Jan Kimby  
Tf. överintendent  
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